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Förord 

Vi har gjort alla delarna i vårt examensarbete gemensamt. Vi vill framföra ett stort tack 

till förskollärarna som har deltagit i vår studie. Vi vill även passa på att tacka våra 

handledare Agneta Jonsson och Marie Friberg i NATU projektet för deras handledning 

och för att vi fick en möjlighet till att delta i projektet. Vi vill även tacka Elisabeth 

Einarsson för hennes feedback och tips kring examensarbetet. Ett extra stort tack till 

Agneta Jonsson för hennes tid och engagemang samt tips och hjälp under processens 

gång.  

 

Tack! 

Sandra Holm och Mimmie Jönsson Ahlbin  

 

1.  Inledning 

Vi har i den här studien valt att arbeta med barn i förskolan och hur pedagogerna kan få 

in naturvetenskap med hjälp av drama. I Läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) står 

det att “Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera 

genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och 

dans.” (Skolverket 2018, s.9). Utifrån förskolans läroplan skall de estetiska 

uttrycksformerna vara en del av verksamheten. Läroplanen för förskolan (Skolverket 

2018, s.14) tar även upp att undervisningen i förskolan ska öka barnens förståelse för 

naturvetenskap så att barnen får mer kunskap om olika djur och växter samt olika 

kemiska/fysikaliska fenomen. 

Bergnell (2019) tar upp att naturvetenskap inte enbart handlar om biologi och 

miljöundervisning utan innefattar även kemi och fysik. Just fysiska fenomen och kemiska 

processer såsom lösningar och blandningar upplevs som komplicerat och för att göra det 

komplicerade enkelt så kan man välja att ta sig an det på ett lekfullt och konkret sätt. 
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Bergnell (2019) menar då att man kan uppnå detta genom att arbeta tematiskt, genom 

olika aktiveter, lekar och olika experiment. 

Just naturvetenskap är ett ämne som vi inte tycker fått ta så mycket plats i förskolan. 

Skolinspektionen (2018) skriver om en granskning som gjordes om bland annat 

naturvetenskap då det visades att en av anledningarna till att det är en brist på 

naturvetenskap i förskolan är att förskollärarna inte känner att de har tillräckligt med 

kompetens inom ämnet, trots att det har satsats mycket kring kompetensutveckling inom 

naturvetenskapen. Skolinspektionen (2018) menar att råder det en osäkerhet kring ämnet 

i fråga kan detta leda till att barnen kan gå miste om ett framtida intresse för ämnet. Vi 

tror därför att det blir extra viktigt att ge personalen möjligheter till 

vidareutveckling/kompetensutveckling inom ämnet naturvetenskap så att barnen kan 

utveckla ett intresse, samt få kunskap inom ämnet. Anledningen till att vi valde att 

kombinera drama med naturvetenskap var för att vi under tidigare termin uttryckt oss 

genom drama för att skapa en nyfikenhet hos barnen. Genom att vi använde oss av drama 

kunde vi lättare fånga barnens uppmärksamhet och nyfikenhet för naturvetenskap. Vi 

valde därför att arbeta med naturvetenskap i förskolan med drama som verktyg för att få 

en lättare ingång till naturvetenskapen. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med vår studie var att ta reda på hur man kan använda och kombinera drama i ett 

naturvetenskapligt projekt och på så sätt få syn på barnens tankar om kemiska vätskor. 

Naturvetenskapsdelen i arbetet innefattar kemiska reaktioner och den estetiska delen 

innefattar drama. Drama används som ett verktyg för att lära om naturvetenskap med 

fokus på kemiska reaktioner. Vi utgick från forskningsfrågan ”Vad blir framträdande i 

barns erfarande när barn talar om vätskor och kemiska reaktioner i undervisning med 

hjälp av drama i förskolan?”.  
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2.  Litteraturbakgrund 

I det här avsnittet kommer tidigare forskning inom naturvetenskap och estetik bearbetas. 

Det kommer även att tas upp vilka teoretiska utgångspunkter som vi har utgått ifrån under 

studiens gång.  

 

2.1 Estetik i förskolan 

Angelo (2014) skriver att pedagogen behöver använda sig av olika typer av artefakter och 

rekvisita såsom instrument samt olika material för att stimulera barnens motivation. På 

så sätt kan man som pedagog motivera barnen att delta i konstnärliga aktiviteter eller 

olika lekar. Hagerman, Jeppsson, Axell, Frejd och Sultan (2018) tar upp att det är viktigt 

hur man uttrycker sig när man jobbar med estetiska uttrycksformer. Genom att använda 

sig av utklädnad för att få barnen mer nyfikna och intresserade så kan de på så sätt också 

bli mer engagerade i det som pedagogen riktar sig mot. Estetik som tillvägagångssätt kan 

göra att barnen lättare kan relatera till och komma ihåg en upplevelse de har varit med 

om. Vogler tar upp att det finns en dramastruktur i de flesta berättelser. Denna struktur 

kallas för “Hjältens resa”:  Hjälten har ett mål som han strävar mot och i berättelsen finns 

det karaktärer som antingen försöker förhindra eller hjälpa hjälten att nå fram till sitt mål. 

Det brukar även finnas en tydlig struktur som består av tre akter. I den första akten får vi 

oftast lära känna huvudrollsinnehavarna i deras vardagsliv. Det brukar uppstå ett problem 

som hjälten måste lösa för att komma vidare. I den andra akten brukar hjälten byta miljö 

eller omgivning för att kunna få möjlighet till att lära sig nya saker. Hjälten brukar då 

träffa andra figurer och ställas inför olika prövningar. I den tredje och sista akten brukar 

huvudrollsinnehavaren återvända till början av historien och har då fått nya erfarenheter 

och upplevelser (Vogler 2007 se Hagerman m.fl. 2018, s.32) 

 

2.2 Naturvetenskap i förskolan 

Thulin (2015) skriver om naturvetenskap som berör olika fält som kemi, fysik, geologi, 

biologi, astronomi och geofysik. Vad är naturvetenskap? Detta är något som kan vara 
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svårt att förklara då kunskapsområdet består av olika resultat såsom processer, metoder, 

lagar och teorier. Sjøberg (se Thulin 2015) förklarar naturvetenskapen och jämför den 

med ett stort pussel, där alla bitarna måste passa så att det inte blir någon bit över. 

Liknelsen pussel används till att förklara mångfalden inom naturvetenskapen. 

   Enligt Eshach (2005) finns det sex anledningar till att man bör introducera 

naturvetenskap även för barn i yngre åldrar.  Den första anledningen är att barn tycker om 

att observera och uppleva det som finns i naturen. Den andra anledningen är att upplysa 

barnen om det naturvetenskapliga så att barnen utvecklar en positiv syn på 

naturvetenskap. Tredje anledningen är att om man tidigt utsätter barnen för olika 

vetenskapliga begrepp så kan det leda till att de längre fram kan använda de vetenskapliga 

begreppen på rätt sätt. Fjärde anledningen är att använda sig av ett väl utvecklat 

vetenskapligt språk som kan påverka barnens egen utveckling av de vetenskapliga 

begreppen. Femte anledningen är att man vill ge barnen kunskap att förstå vetenskapliga 

begrepp samt att få dem till att resonera vetenskapligt. Den sjätte och sista anledningen 

är att naturvetenskap är ett bra sätt att utveckla barnens vetenskapliga tänkande. 

Axell och Memisevic (2018) menar att när man gör jämförelser med barnens vardag och 

den naturvetenskapliga världen så ges barnen möjlighet till ny kunskap samt en större 

förståelse för världen vi lever i. Man kan uppnå detta genom att använda liknelser och 

likheter för att lättare kunna relatera till tidigare erfarenheter och kunskaper med ny 

kunskap. Vidare menar Axell och Memisevic att barnens egna frågor bör tas i beaktande 

och användas som en utgångspunkt vid aktiviteter inom naturvetenskap, samtidigt är det 

också av vikt att tänka på vad för slags frågor vi ställer till barnen. Det är viktigt att 

undvika slutna frågor och istället fokusera på öppna frågor så att barnen ges möjlighet till 

att uttrycka sina tankar och utveckla sin tankegång. 

Ekborg (2016) skriver att undervisningen inom naturvetenskapen även handlar om 

naturvetenskapens karaktär. Barnen kan göra olika experiment och undersökningar inom 

naturvetenskapen. I dessa experiment och undersökningar kan man uppmuntra barnen 

genom att ställa olika frågor. Man kan fundera på vad barnen kan få för svar genom att 

göra ett experiment. Som förskollärare är det viktigt att ställa de rätta frågorna så som 

”Vad vill du veta om?” ”Vad händer om du gör på ett annat sätt?” ”Hur vet du det?”. 

Detta främjar barnens nyfikenhet samt att barnen lär sig att förhålla sig kritiska. Areskoug 
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(2016) skriver även om olika frågor som man kan ställa till barnen som i sin tur kan leda 

till olika undersökningar om fysikaliska fenomen och kemiska processer. Dessa frågor 

kan bland annat vara ”Vad händer med sockerbiten i vattnet?” går det snabbare eller 

långsammare i varmt vatten? Och blir det annorlunda om man rör om? När barnen sedan 

jämför sina observationer med andra får dem en möjlighet till att lyssna på varandras 

upptäckter samt att de får reflektera, kommunicera och argumentera. 

   Elfström m.fl (2014) talar om ett undersökande och utforskande sätt att arbeta som kan 

jämföras med att arbeta naturvetenskapligt. Jämför man olika moment blir det mer tydligt 

under processens gång. Oftast startar ett naturvetenskapligt arbete genom att man har fått 

syn på någonting såsom ett fenomen, en händelse eller något material. När barn upptäcker 

någonting så visar de sig i olika utrop såsom ”Titta här! Kolla!”. Har man inte det verbala 

språket med sig så brukar barnen visa sin entusiasm genom olika glädjeyttringar genom 

att till exempel studsa och hoppa. De finns även de barn som går in i ett tyst läge där dem 

observerar och undersöker. Barnen jämför ofta sig själv och sitt arbete med andras.  

 

2.3 Estetik och naturvetenskap i förskolan 

Wickman och Jakobson (2005) skriver om estetik och naturvetenskap och att många 

tänker att dessa två ämnen inte har så mycket gemensamt. Estetik handlar bland annat om 

smak, formgivning och hantverk. Medan naturvetenskap handlar om att kunna förutse 

olika skeenden och utforska olika lagar som är styrande i naturen och sedan styrka dessa 

med hjälp av fakta. Wickman och Jakobson (2009) menar att man kan beskriva 

naturvetenskapen mer som en egen verksamhet och denna riktar sig mot att 

begreppsliggöra olika omständigheter som kan komma att behövas för att kunna lösa 

problemet och då även bara få ett svar. Anledningen till att man vill undervisa inom ämnet 

naturvetenskap är för att man vill komma åt det kognitiva innehållet i lärandet, för att 

förklara så menar de att det mest viktiga är att barnen lär sig olika begrepp inom 

naturvetenskapen på rätt sätt. Med andra ord innebär detta att naturen inte är det som är 

mest viktigt i denna typ av undervisning utan fokus ligger på att förstå de olika 

naturvetenskapliga begreppen. Lär man sig om dessa begrepp blir det även lättare att 

använda sig av dessa i praktiken. Vidare skriver Wickman och Jakobson (2009) att det 

inte är särskilt överraskande att det finns ytterst få studier där barnen får uppleva estetik 
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samt att estetiken framträder under tiden barnen är sysselsatta med att lära och förstå 

naturvetenskap. 

 

2.4 Fysikaliska förändringar och kemiska processer 

Vad är då en kemisk reaktion? Ekborg (2016) tar upp just detta och förklarar att en kemisk 

reaktion är när två eller flera ämnen reagerar med varandra. 

   Johnston (2014) skriver om kemiska processer och att det finns två typer av 

förändringar som sker i olika grundämnen. Dessa är fysikaliska och kemiska 

förändringar. En fysikalisk förändring innebär att olika grundämnen byter tillstånd, som 

till exempel från en vätska till gas eller från en vätska till ett fast ämne. Ser man på vissa 

ämnen kan det upplevas att vara i ett tillstånd när de faktiskt befinner sig i ett annat. Glas 

eller tjära kan upplevas som ett fast material men som under perioder kan förvandlas till 

en vätska. Dessa kallas för trögflytande vätskor. Vidare skriver Johnston (2014) att 

majsstärkelse blandat med vatten bildar en typ av trögflytande vätska som verkar fast när 

man kramar den i handen men om trycket på vätskan upphör, kommer den att rinna genom 

din hand. Denna vätska kallas även för en icke-newtonsk vätska.  

En kemisk förändring grundar sig i en kemisk reaktion. ”I ett nötskal ger en kemisk 

förändring ett nytt ämne, medan en fysisk förändring inte gör det. Ett material kan ändra 

former eller former medan det genomgår en fysisk förändring, men inga kemiska 

reaktioner inträffar och inga nya föreningar produceras”.1 

   Enligt Jahic Pettersson och Berggren (2018) kommer barnen i kontakt med olika 

kemiska processer i förskolan varje dag. När barnen tvättar händerna så sker det till 

exempel en kemisk process när tvålen börjar löddra. Även när man bakar så använder 

man bakpulver som gör att degen jäser och då sker det även en kemisk process. Liksom i 

kroppen under matspjälkningen och när sanden blir till lera när det tillsätts vatten. 

  

 

 

1 Vilka är exempel på kemiska och fysiska förändringar? 
https://www.greelane.com/sv/science-tech-math/vetenskap/physical-and-chemical-changes-examples-

608338 [hämtad 2021-02-20]  

https://www.greelane.com/sv/science-tech-math/vetenskap/physical-and-chemical-changes-examples-608338
https://www.greelane.com/sv/science-tech-math/vetenskap/physical-and-chemical-changes-examples-608338
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2.5 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp de teoretiska utgångspunkter som vi har utgått ifrån i 

vår studie. Vilka är emergent science och utvecklingspedagogik. 

   

2.5.1 Emergent Science 

Gustavsson (2016) skriver om begreppet emergent science som är ett förhållningssätt till 

naturvetenskap. Begreppet handlar om att barnens naturvetenskapliga lärande inte i första 

hand enbart handlar om att lära sig begrepp och fakta, utan att barnen istället får följa ett 

fenomen under en längre tid och fokusera på att undersöka fenomenet tillsammans med 

en vuxen. Att barnen får vidga sin värld och få en nyfikenhet där undersöknings-

begreppet är i fokus (Gustavsson 2016 se Thulin 2016, s.83). Siraj-Blatchford skriver 

fram några punkter som visar vad begreppet kan innebära i ett förskoleperspektiv. Genom 

att presentera men även låta barnen uppleva olika typer av material, så ger detta möjlighet 

till att göra det naturvetenskapliga innehållet mer synligt (Siraj-Blatchford 2001 se Thulin 

2016, s.26). 

 

2.5.2 Utvecklingspedagogik 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp olika begrepp inom utvecklingspedagogik och förklara 

innebörden av dessa då de är relevanta för studiens syfte och forskningsfråga. Dessa 

begrepp används för att skriva fram resultat och analys. 

 

Erfarande: Erfarande är de ting som barnen ser, uppfattar, blir medvetna om eller får en 

förståelse för i en situation. Barnens lärande ligger i det dem har erfarit. “Allt kunnande 

vilar på erfarande” (Pramling Samuelsson 2017, s.94).  

Barnperspektiv och barnens perspektiv: Dion Sommer, Pramling Samuelsson och 

Karsten Hundeide förklarar begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. De beskriver 

skillnaden mellan dessa begrepp och menar att barnperspektiv är hur de vuxna förstår 
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barnens omvärld, medan barnens perspektiv är sådant som barnen själva uttrycker (Dion 

Sommer m.fl 2011 se Pramling Samuelsson 2017, s.94-95). Pramling Samuelsson (2017) 

menar att det innebär att barnen på detta sätt blir mer delaktiga om man sätter deras 

perspektiv i fokus. Centrala aspekter i pedagogiken blir då barnens perspektiv och 

delaktighet. Det barnen skapar är ett uttryck för deras perspektiv, vilket i sin tur skapar 

mening och innebörd. Det är viktigt att skilja på barnperspektiv och barns perspektiv så 

att man inte blandar ihop dessa begrepp. Jonsson och Thulin (2018) beskriver att det är 

utifrån det utvecklingspedagogiska perspektivet som barns perspektiv, dvs barnens 

erfarenheter, personliga upplevelser och förståelse för den värld vi lever i tas tillvara på. 

En förutsättning är att förskollärare inte enbart behöver förstå hur barnen kan uppleva sin 

värld utan även visa barnen hur deras perspektiv kan tas tillvara vid genomförande, 

planering och utvärdering. En annan förutsättning är att man kopplar barnens tidigare 

erfarenheter till nya erfarenheter samt att man ger barnen ett nytt sätt att kommunicera. 

Undervisning 

 Fridberg, Jonsson och Redfors (2020) har konstruerat en modell som man kan kalla för 

“teoriblomma”. Denna modell har använts vid planering av vår studie och då utgick vi 

från dessa didaktiska frågor, När?  Var? Vad? Varför? Vem? Hur?  

 Vi skriver nedan fram vår tolkning och användning av “teoriblomman”. I modellen så 

syftar “När?” till olika tidsaspekter, om det är en planerad eller spontan situation. “Var?” 

är miljön eller vilken val av plats där aktiviteten ska utföras. “Vad?” är vilket 

lärandeobjekt man vill fokusera på och rikta barnens lärande mot. “Varför?” syftar till 

varför man har valt just det objektet, med anledning av läroplanen eller om man har utgått 

från barnens intresse. I “Vem?” frågan utgår man från gruppstorlek, ålder och erfarenheter 

och slutligen frågan “Hur?” utgår från hur man kan göra aktiviteten, i form av samtal, 

som en praktisk aktivitet, enskilt eller i samspel. 
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  Fridberg, M., Jonsson, A. & Redfors, A. Teoriblomma. Personlig kommunikation. 2020-11-17. 

 

 Undervisningsstrategier 

 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2019) skriver om sju olika 

undervisningsprinciper. En av dessa är att använda sig av ett expansivt språk. Det finns 

en skillnad i hur man talar om något och man kan använda sig antingen av ett ”lokalt” 

språk eller ett ”expansivt” språk. Ett ”lokalt” språk handlar om att man talar om det som 

man har framför sig och det man ser här och nu. I det ”expansiva” språket handlar det 

mer om att göra kopplingar utöver den situationen man befinner sig i och låta barnen få 

ett bredare språk som de sedan kan använda i nya situationer. Vidare menar Doverborg, 

Pramling och Pramling Samuelsson (2019) att det expansiva språket är viktigt för barnen 

och deras kunskap både i förskolan och när de sedan börjar i skolan. I det ”expansiva” 

språket handlar det även om att ge barnen möjlighet att använda passande begrepp inom 

de ämnen och innehåll som man vill lära ut.  
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3.  Metod 

I metoddelen kommer vi att ta upp de olika stegen i vår studie så som urval, 

insamlingsmetod, genomförande, bearbetning av materialet och etiska överväganden. 

 

3.1.Urval 

Vi deltog i ett forskningsprojekt, Naturvetenskap i tematisk undervisning (NATU) som 

fyra forskare på HKR arbetade med tillsammans med förskollärarutbildningen. Detta 

innebar att forskarna kontaktade den förskolan som vi blev tilldelad. Detta var en förskola 

som redan var införstådd i projektet och ville delta. Vi kontaktade sedan förskolan via 

mejl för att diskutera genomförandet av studien. Urvalet skedde inom forskningsprojektet 

(NATU projektet) och handlar om den förskola forskningsstudien (vår studie) gjordes på. 

Urvalet som forskarna i NATU projektet gjorde var att vända sig till olika förskolor som 

var intresserade av att föra utvecklingen framåt i samarbete med HKR. Projektet var 

frivilligt och byggde på ett intresse att arbeta tillsammans mot ett gemensamt innehåll. 

Denscombe (2016) skriver att ett subjektivt urval utgår från principen att man kan få fram 

bäst information om man riktar in sig på ett mindre antal personer som valts ut på grund 

av deras kunskap inom ett visst ämne. När man väljer ut deltagare för en undersökning så 

handplockas dessa för att deltagarna är relevanta för den teori som undersöks. 

 

3.2.Insamlingsmetod 

Studiens insamling av empiri gjordes genom videofilmning och ljudinspelning. Först var 

det tänkt att endast videofilmning skulle användas men eftersom vi inte fick samtycke av 

alla vårdnadshavare valdes det därför att göras en ljudinspelning med de barn som inte 

hade samtycke till att delta i videofilmning. Den första gruppen, Grupp 1 filmades då de 

hade samtycke och den andra gruppen, Grupp 2 spelades in med ljudupptagning eftersom 

de inte hade samtycke till att filmas men förskolläraren på den förskola där studien 

genomfördes fick ett muntligt samtycke till ljudinspelning av vårdnadshavarna och 

förmedlade detta till oss. 
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3.2.1 Videofilm 

Wehner-Godée (2010) skriver att när man ska få syn på och fånga barnens lärande och 

upplevelser i förskolan så är videoobservationer en bra metod. När man dokumenterar 

med hjälp av video får man en chans till att spela upp aktiviteten eller händelsen om och 

om igen. På så sätt kan man reflektera över och få syn på det som barnen har fått intresse 

eller fascinerats över. Vidare menar Wehner-Godée (2010) att videofilmen är ett bra 

medel att använda i observationer eftersom man få en tydligare bild av hur man låter, rör 

sig eller ser ut. 

Vid inspelningen av studiens experiment användes en mobiltelefon som riggades upp på 

en stol för att få med hela händelseförloppet i experimentet. Detta gjordes för att fokus 

skulle ligga på experimentet och för att alla skulle synas i bild så att ingen behövde hålla 

i mobiltelefonen och filma. Vi missade att informera barnen om att de blev filmade och 

detta kan ha bidragit till att barnen fokuserade mer på experimentet än på videofilmandet. 

Förskolläraren förklarade att hen hade informerat barnen innan vi kom dit om att de skulle 

bli filmade. Så barnen var medvetna om detta när vi började experimentet. 

  

3.2.2 Ljudinspelning 

Wehner Godée (2010) tar även upp att man kan använda ljudupptagare på olika sätt och 

ljudupptagning är ett sätt som barnen tar till sig och kan lära sig väldigt snabbt. Idag spelar 

man oftast in med mobiltelefoner och datorer men om man vill göra en intervju med ett 

enskilt barn eller om du vill spela in när barn samtalar med varandra är det oftast bättre 

om man har en apparat som är anpassad för just ljudupptagning. Tittar man på olika 

tillvägagångssätt inom pedagogiken är det inte ovanligt att pedagogerna använder sig av 

ljudupptagning. De använder ljudupptagningen för att kunna förstå och lyssna på barnens 

samtal med varandra, detta för att kunna få en inblick i hur barnen tänker och förvärvar 

sina kunskaper. Vidare skriver Wehner Godée (2010) att ljudupptagning ger även en 

större inblick i hur barn associerar kring olika saker samt hur barnen inspirerar varandra. 
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Vid ljudinspelningen höll vi mobilen i handen till en början, detta då vi ville få med hela 

processen av aktiviteten. Mobiltelefonen lades senare nära barnen så att man tydligt 

kunde höra vad som diskuterades. Vi missade även här att berätta för barnen att vi spelade 

in deras röster och detta kan ha bidragit till att barnen fokuserade mer på experimentet än 

på ljudinspelningen. Förskolläraren förklarade att hen hade informerat barnen innan vi 

kom dit om att de skulle bli ljudinspelade. Så barnen var medvetna om detta när vi började 

experimentet. 

 

3.3.Genomförande av studie 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ studie och Denscombe (2016) menar att 

kvalitativ forskning oftast associeras med forskning eller studier som görs i liten skala.  

Denscombe (2016) nämner även att man ska rätta sig efter och följa fyra olika 

forskningsprinciper. Dessa fyra principer innefattar bland annat att deltagarnas intresse 

ska skyddas så att ingen deltagare kommer till fysisk, psykisk eller personlig skada. 

Deltagandet ska vara frivilligt, därför ska man ha ett informerat samtycke och detta 

samtycke behöver vara skriftligt för att det ska vara giltigt. Vidare nämner Denscombe 

(2016) att man även ska ta hänsyn till undersökningen och arbeta på ett öppet sätt och 

vara tydlig med vad man gör. Den sista principen innebär att forskningen ska följa den 

nationella lagstiftningen genom att bland annat vidta de åtgärder som behövs för att 

skydda data och se till så att datan förvaras på ett säkert sätt. 

   Magne Holme och Krohn Solvang (1997) tar upp att man behöver uppnå olika 

grundkrav i metoden för att det ska kunna användas i ett samhällsvetenskapligt 

forskningsarbete. I ett av grundkraven är det viktigt att man tänker på att försöka utnyttja 

den information man fått på ett bra sätt. I vår studie ville vi ta vara på barnens tankar och 

erfarande, detta gjorde vi genom att filma och spela in ljud för att sedan kunna höra och 

se hur vi tagit tillvara på informationen vi fått fram. Vidare fortsätter Magne Holme och 

Krohn Solvang (1997) att ta upp ett annat grundkrav där resultatet ska kunna ge möjlighet 

att få ny kunskap samt att öka medvetenheten inom olika samhälleliga förhållanden som 

man kan tänkas stå inför. Detta ska även kunna ge en möjlighet till att fortsatt kunna 

forska vidare och utveckla materialet för att i sin tur kunna öka förståelsen kring 
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forskningen som har gjorts. Vi anser att pedagogerna kan fortsätta arbeta med det vi 

undervisade i vår studie och vidareutveckla det vi redan har gjort. 

Det experimentet vi gjorde tillsammans med barnen som ingick i vår studie gjordes vid 

ett tillfälle i två olika grupper, där vi blandade potatismjöl, vatten och karamellfärg. Innan 

vi kunde genomföra experimentet stötte vi på ett problem med att ingredienserna hade 

försvunnit, barnen fick ett uppdrag att leta rätt på ingredienserna. Dessa ingredienser blev 

sedan till en vätska som kallas för icke-newtonsk vätska. Barnen delades in i två olika 

grupper. Grupp 1 hade tillstånd och samtycke till att videofilmas medan grupp 2 inte hade 

tillstånd och därför användes enbart ljudinspelning. Första delen av aktiviteten 

genomfördes inomhus där barnen fick gå på ingrediensjakt och leta upp ingredienserna 

som behövdes för att genomföra experimentet. Vi gjorde sedan experimentet utomhus för 

att barnen skulle kunna utforska vätskan fullt ut. Först så visade vi hur experimentet skulle 

gå till sedan fick barnen med vår stöttning göra experimentet. I experimentet använde vi 

dramat som en ingång då vi skådespelade och gick in en roll för att göra naturvetenskapen 

intressant och för att barnen skulle få en nyfikenhet för vätskan och för experimentet. 

Anledningen till att vi valde att arbeta med vätskan var för att den är fast och flytande på 

samma gång och den är rolig att arbeta med då man kan få igång intressanta samtal kring 

vätskan. När aktiviteten var färdig gick vi tillbaka till samma plats som i början av 

aktiviteten för att prata kring barnens nya upplevelser och erfarenheter.  

 

3.4 Bearbetning av det insamlade materialet 

 

I detta avsnitt kommer vi gå igenom hur vi bearbetade vårt insamlade material. Vårt 

insamlade material utgick från en inspelad video samt en ljudinspelning. Dessa spelades 

in med hjälp av en mobiltelefon. Vi förde sedan över videofilmen och ljudinspelningen 

på en dator, och materialet lades i en mapp som bara vi hade åtkomst till. Vi har 

tillsammans tittat på filmen och lyssnat på ljudinspelningen flera gånger, under tiden som 

vi tittade och lyssnade transkriberade vi och plockade ut det som var relevant för vår 

studie och vårt syfte/forskningsfråga. Efter transkriberingen delade vi in det som var 

relevant under olika rubriker för att få fram resultat tydligare.  
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3.5 Etiska övervägande 

Vetenskapsrådets etiska principer är något som vi utgick ifrån och följde när vi gjorde vår 

studie. Enligt Vetenskapsrådet (2002) bör man utgå från de fyra olika huvudkraven när 

man gör en vetenskaplig undersökning. Dessa är: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi använde oss av dessa huvudkrav i vår 

studie.  

Löfdahl (2014) tar upp olika principer inom forskningsetik som är viktiga att följa. Det 

är viktigt att informera deltagarna om undersökningen samt att de medverkande ger sitt 

samtycke. Deltagarna ska informeras om att de när som helst kan avbryta sin medverkan 

även om de ursprungligen gett sitt samtycke att delta. För att uppfylla informationskravet 

och samtyckeskravet så skickade vi ut två missivbrev (se bilaga 1 och 2) ett till 

vårdnadshavarna om deras barns deltagande och ett till personalen på förskolan där vi 

informerade om vår studie och där de kunde välja om de ville delta i studien eller ej. 

Vidare skriver Vetenskapsrådet (2002) om de andra två huvudkraven 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet innebär att man ska 

skydda de uppgifter som ges om deltagarna i en undersökning så som till exempel 

deltagarnas personuppgifter, så att obehöriga inte kan ta del av dem. Det sista kravet, 

nyttjandekravet innebär att de uppgifter som man samlar in om enskilda personer endast 

får användas i forskningsändamålet och inte till något annat. Att man ser till att inte 

utnyttja uppgifterna utan att de endast används i undersökningen.  

 

3.6 Metoddiskussion 

 

Vi medverkade i en forskningsstudie med fokus på naturvetenskap i ett tematiskt arbete 

(NATU) och blev tilldelade en förskola som var intresserad att delta i vårt examensarbete. 

Fördelen med att bli tilldelad en förskola var att vi visste att det fanns ett intresse redan 

från början och att vi sparade tid genom att inte leta efter en egen förskola som ville delta.  
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   Under tiden vi genomförde experimentet blev barnen filmade och ljudinspelade och 

sedan när vi satte oss för att gå igenom materialet vi samlat in, upptäckte vi att vi hade 

missat att informera barnen om att de blev filmade och inspelade. Efteråt kontaktade vi 

vår handledare och bedömande lärare då vi var osäkra på hur vi skulle gå till väga med 

situationen som uppstått, då situationen ansågs vara ett etiskt dilemma. Gemensamt kom 

vi fram till att vi behövde kontakta förskolläraren som var med och gjorde experimentet. 

Vi kontaktade därefter förskolläraren om problemet med att vi hade missat att informera 

barnen om att de blev filmade och inspelade, för att få hennes synpunkt på situationen. 

Förskolläraren skrev då att hen hade informerat barnen innan vi kom dit om att de skulle 

bli filmade och ljudinspelade. Vi har tagit lärdom av detta och kommer i fortsättningen 

att vara extra noga med att informera barnen vid sådana situationer. 

 

”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och 

vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och 

om att de har rätt att avbryta sin medverkan” – Vetenskapsrådet (2002, s.7) 

 

Vi har uppfyllt de olika etiska principerna men anser att vi borde gjort barnen mer 

delaktiga gällande tillvägagångssättet. Även om vi fick vårdnadshavarnas godkännande 

vad gäller barnens medverkan i studien, hade det varit en fördel att låta barnen få en röst 

i om de ville medverka eller ej. 

Vad gäller den estetiska biten och själva skådespelandet så upplevde vi att barnen inte 

reflekterade så mycket i att vi var utklädda utan fokuserade mer på experimentet. Vi 

började fundera över om skådespelet hade betydelse för resultatet. Vi reflekterade även 

över om nästa gång vi gör ett liknande experiment att man kan ge barnen fria tyglar att 

utforska experimentet själva utan handledning från en pedagog. Då vi är övertygade om 

att barnen hade klarat experimentet på egen hand och listat ut det själv. 

Om vi hade haft mindre grupper med 3–4 st barn i varje grupp istället för 5 st barn, hade 

större fokus kunnat läggas på varje enskilt barn så att även de barnen som inte sa så 

mycket hade fått ta större plats i en mindre grupp. Vi tänkte även på reflektionen med 

barnen efter aktiviteterna och om vi haft mer tid till reflektion med barnen, till exempel 

om vi hade haft möjlighet att komma tillbaka dagen efter experimentet, då hade barnen 
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hunnit smälta och fundera över vad det faktiskt var de hade gjort. Vi hade då kunnat få 

spännande tankar och reflektioner med barnen om de hinner tänka efter. 

 

 

4.  Resultat och analys 

Efter de genomförda experimenten kom vi fram till resultatet och analyserade frågan 

utifrån samlade dokumentationer och observationer. Resultatet från de genomförda 

experimenten visade att barnen hade ett intresse för kemiska experiment. Barnen 

utforskade själv med ingredienserna och testade sig fram över vad som behövdes för att 

få en bra konsistens. Vi har delat upp resultatet under olika rubriker och sedan skrivit en 

kort analys efter 

 

Kategori 1: Barnens erfarande om vätskan 

 

Resultat: Nedan kan vi se att barnen pratar om vätskan som slime. Det som framträder 

när barnen pratar om vätskan är att dem associerar vätskan till slime. 

 

 Barn 2: Jag gillade detta slimet 

 Pojke 2: Det är som slime. öhh vad äckligt! Kan vi får lite vatten det känns jättestelnat (om vätskan) 

 Pojke 3: Det ser ut som slime 

Analys: Barnen har erfarit slime och kopplar då vätskan till detta. Som Pramling 

Samuelsson (2017) tog upp tidigare så handlar erfarande om de ting som barnen ser, 

uppfattar, blir medvetna om eller får en förståelse för i en situation. Barnens lärande 

ligger i det dem har erfarit. Barnen hade tidigare erfarit slime och associerade därför 

vätskan till slime.  

 

Kategori 2: Barnens perspektiv om vätskan 
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Resultat: I resultatet nedan kan vi se barnens perspektiv på vätskan och kemiska 

reaktioner. Barnen säger att vätskan är hård snarare än uttrycket fast eller att vätskan 

smälter istället för uttrycket flytande. Barnen använder ett ”lokalt” språk medan vi 

använder ett ”expansivt” språk.  

Barn 2: Jag vill! (när de blir tillfrågade att prova att göra vätskan) 

Barn 3: Jag vill också! 

Barn 2: Det ser så roligt 

(Barnen blandar ingredienserna) 

Student 2: Vill du känna på denna lite? (om vätskan) 

Student 1: Hur känns den? 

Barn 2: Den är jättehård! 

Student 2: Är den hård? 

Barn 2: Känn Känn! Har du märkt? 

Student 2: Den ser inte hård ut ju, den ser ut som vatten 

Student 1: Nämen vad konstigt! 

Barn 2: Den smälter! (om vätskan) 

Barn 3: Den smälter 

Barn 1: Det smälter! (om vätskan) 

Barn 2: Ja, knasigt! 

Barn 3: Det är hårt igen och det fastnar ju på händerna 

Student 1: Känn här så känns det fast. Känner ni? (om vätskan) 

Student 2: Titta nu flyter det (om vätskan) 

Student 1: Det är ju en sån icke-newtonsk vätska, det blev ju fast och flytande på samma gång 

 

Analys: Emergent Science är ett begrepp som Gustavsson (2016) tog upp tidigare som 

handlade om att barnen får följa ett fenomen och fokusera på att undersöka fenomenet 

tillsammans med en vuxen. Att barnen får vidga sin värld och få en nyfikenhet där 

undersökningsbegreppet är i fokus. I experimentet så undersöker barnen vätskan 

tillsammans med oss. Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2019) talade 

tidigare om ett ”expansivt” och ett ”lokalt” språk. Ett ”lokalt” språk handlade om att man 

talade om det som man hade framför sig och det man såg. Barnen pratade på ett ”lokalt” 

språk genom att använda sig av uttryck som hård och smälter eftersom det var vad de såg 

framför sig, att vätskan gjorde. Vidare talade Doverborg, Pramling och Pramling 

Samuelsson (2019) att det ”expansiva” språket handlade mer om att göra kopplingar 

utöver den situationen man befann sig i och låta barnen få ett bredare språk som de sedan 
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kunde använda i nya situationer. Det handlade även om att ge barnen möjlighet att 

använda passande begrepp inom de ämnen och innehåll som man ville lära ut. Under 

experimentets gång använde vi oss av de mer kemiska passande uttrycken fast och 

flytande för att ge barnen ett mer ”expansivt” språk.   

 

Kategori 3: Barnens tankar om ingredienserna till vätskan 

Resultat: Nedan kan vi se barnens tankar om karamellfärgen och varför den beter sig på 

ett visst sätt.  

Student 1: Hur ska vi göra nu för att få blått? (karamellfärg) 

Barn 2: Hälla i och sen blanda 

Student 1: Var ska man hälla i det? Vill du hälla i? 

Flicka 1: Ja jag vill 

(Barnen turas om att hälla i karamellfärgen i vattnet,  

karamellfärgen samlas som en klump på botten) 

Student 2: Varför samlas färgen på botten? 

Barn 3: Det ser ut som en snigel 

Barn 2: Jag vill blanda  

(Alla barn hjälper till att blanda karamellfärgen) 

Student 1: Vad händer nu när vi blandar färg och vatten? 

Barn 1: Det blir blått 

Barn 2: Det ser ut som ett monster när man blandar  

(Alla hjälps åt att blanda vattnet i potatismjölet) 

Analys: Barnens tankar kan kopplas till barnens perspektiv. ”barnens perspektiv är 

sådant som barnen själva uttrycker” – Pramling Samuelsson (2017, s.94). Jonsson och 

Thulin (2018) beskrev att det är utifrån det utvecklingspedagogiska perspektivet som 

barns perspektiv, dvs barnens erfarenheter, personliga upplevelser tas tillvara på. Detta 

kan vi se när ett av barnen bland annat kopplar klumpen av karamellfärgen till en snigel 

och ett annat barn tycker att det ser ut som ett monster när vi blandade karamellfärgen. 

Areskoug (2016) skrev även om olika frågor som man kunde ställa till barnen som kunde 

leda till olika undersökningar om fysikaliska fenomen och kemiska processer. Dessa 

frågor kunde bland annat vara ”Vad händer med sockerbiten i vattnet?” går det snabbare 

eller långsammare i varmt vatten? Och blir det annorlunda om man rör om? Vi använde 

oss av olika frågor för att få fram barnens tankar och få syn på hur de resonerade.  
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5.  Diskussion 

I diskussionsdelen kommer vi bland annat att diskutera den litteratur vi tog upp i 

litteraturgenomgången och våra teoretiska utgångspunkter. 

 

Teoriblomman 

Fridberg, Jonsson och Redfors (2020) har konstruerat en modell som de kallar för 

“teoriblomma”. Vi använde denna modell när vi planerade genomförandet av vår studie. 

Vi utgick från dessa didaktiska frågor, När?  Var? Vad? Varför? Vem? Hur? som ingår i 

modellen. Nedan tolkar vi vår användning av “teoriblomman”. I modellen så syftade 

“När?” till olika tidsaspekter, om det var en planerad eller spontan situation. I vårt fall 

var experimentet en planerad situation då vi använde ”teoriblomman” som underlag. 

“Var?” var miljön eller vilken val av plats där aktiviteten skulle utföras. Aktiviteten 

genomfördes både inomhus och utomhus. Utomhus valde vi för att inte behöva tänka på 

”kladd” då vätskan var väldigt rinnig och barnen inte skulle behöva tänka på att de inte 

fick lov att spilla. “Vad?” var vilket lärandeobjekt man ville fokusera på och rikta barnens 

lärande mot. Lärandeobjektet i vår aktivitet var kemiska processer. “Varför?” syftade till 

varför man hade valt just det objektet, med anledning av läroplanen eller om man hade 

utgått från barnens intresse. I vårt fall utgick vi från vårt eget intresse men även från 

läroplanen. Läroplanen för förskolan (Skolverket 2018, s.14) tar upp att undervisningen 

i förskolan ska öka barnens förståelse för naturvetenskap så att barnen får mer kunskap 

om olika djur och växter samt olika kemiska/fysikaliska fenomen. I “Vem?” frågan utgick 

man från gruppstorlek, ålder och erfarenheter. Vi valde att utgå från en liten grupp för att 

barnen skulle kunna samarbeta och hjälpa varandra. Slutligen så utgick frågan “Hur?” 

från hur man kunde göra aktiviteten, i form av samtal, som en praktisk aktivitet, enskilt 

eller i samspel. Tillsammans med barnen gjorde vi en praktisk aktivitet när vi gjorde 

experimentet som innebar att barnen kunde samspela och dela tankar med varandra. 

Fysikalisk förändring  

Johnston (2014) skrev om att majsstärkelse blandat med vatten bildade en typ av 

trögflytande vätska som verkade fast när man kramade den i handen men om trycket på 

vätskan försvann så rann den genom din hand. Denna vätska kallades även för en icke-

newtonsk vätska. Vi valde att använda oss av denna vätska när vi gjorde vårt experiment 
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med barnen då det är en väldigt tacksam blandning eftersom ingredienserna finns i det 

egna hemmet, det är ingen speciellt komplicerad blandning, det är få ingredienser samt 

att vätskan beter sig på ett speciellt sätt då den både är fast och flytande på samma gång. 

Man kan återanvända vätskan och den är inte farlig att förtära så därför kan barnen få 

upptäcka och utforska vätskan med alla sinnen.  

Emergent science 

Gustavsson skrev om begreppet emergent science som är ett förhållningssätt till 

naturvetenskap. Begreppet handlade om att barnens naturvetenskapliga lärande inte i 

första hand enbart handlade om att lära sig begrepp och fakta, utan att barnen istället fick 

fokusera på att undersöka ett fenomen tillsammans med en vuxen. Att barnen fick en 

nyfikenhet där undersöknings-begreppet var i fokus (Gustavsson 2016 se Thulin 2016, 

s.83) Vi använde oss av emergent science i vårt tillvägagångssätt i experimentet då barnen 

gemensamt med oss fick undersöka den icke-newtonska vätskan.  

   Elfström m.fl (2014) talade om att ett naturvetenskapligt arbete oftast startade genom 

att man fick syn på någonting såsom ett fenomen, en händelse eller något material. När 

barnen upptäckte någonting så visade de sig i olika utrop såsom ”Titta här! Kolla!”. När 

barnen utforskade vätskan på egen hand med handräckning av oss, så utbrast barnen 

emellanåt ”Den smälter!” ”Känn!, känn!, har du sett?” ”Wow!”. Då kunde vi tydligt se 

att vi väckte en nyfikenhet hos barnen. 

Drama 

Angelo (2014) skrev att pedagogen behövde använda sig av olika typer av artefakter och 

rekvisita såsom instrument samt olika material för att stimulera barnens motivation. På 

så sätt kunde man som pedagog motivera barnen att delta i konstnärliga aktiviteter eller 

olika lekar. Hagerman m.fl. (2018) tog även upp att det var viktigt hur man uttryckte sig 

när man jobbade med estetiska uttrycksformer. Genom att man använde sig av utklädnad 

så fick man barnen mer nyfikna och intresserade och de kunde bli mer engagerade i det 

som pedagogen riktade sig mot. I vårt experiment med barnen använde vi oss av drama 

som ett verktyg för att lättare kunna fånga barnens intresse och nyfikenhet. Vogler ( 

Vogler 2007 se Hagerman m.fl 2018) tog upp att det fanns en dramastruktur i de flesta 

berättelser. I den första akten får vi oftast lära känna huvudrollsinnehavarna i deras 

vardagsliv. Det brukar uppstå ett problem som hjälten måste lösa för att komma vidare. I 

den andra akten brukar hjälten byta miljö eller omgivning för att kunna få möjlighet till 
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att lära sig nya saker. Avslutningsvis skriver Vogler (Vogler 2007 se Hagerman m.fl 

2018) att i den tredje och sista akten brukar huvudrollsinnehavaren återvända till början 

av historien och har då fått nya erfarenheter och upplevelser. Vi valde att gå efter Voglers 

olika tillvägagångssätt genom att vi först stötte på ett problem med att ingredienserna 

hade försvunnit så barnen fick ett uppdrag att leta rätt på ingredienserna. Efter att barnen 

hittat ingredienserna så bytte vi miljö från inomhus till utomhus. När aktiviteten var färdig 

gick vi tillbaka till samma plats som i början av aktiviteten för att prata kring barnens nya 

upplevelser och erfarenheter. Därför valde vi att skapa en historia kring att våra 

ingredienser hade försvunnit så att barnen fick en möjlighet att samspela i grupp för att 

hitta de ingredienser som saknades.  

Kemiska förändringar 

Jahic Pettersson och Berggren (2018) tog upp och skrev om att barnen kom i kontakt med 

olika kemiska processer i förskolan varje dag. När barnen tvättade händerna så skedde 

det till exempel en kemisk process när tvålen började löddra. Även när man bakade så 

använde man bakpulver som gör att degen jäser och då sker ju också en kemisk process. 

Liksom i kroppen under matspjälkningen och när sanden blir till lera när det tillsätts 

vatten. Under experimentets gång valde vi att associera kemiska processer med just att 

tvätta händerna och att baka för att barnen skulle känna igen sig genom att jämföra 

kemiska processer med händelser från deras vardag. Även Axell och Memisevic (2018) 

menade att när man gjorde jämförelser med barnens vardag och den naturvetenskapliga 

världen så gavs barnen möjlighet till ny kunskap samt en större förståelse för världen vi 

lever i. Man kunde uppnå detta genom att använda liknelser och likheter för att lättare 

kunna relatera till tidigare erfarenheter och kunskaper med ny kunskap. 

  

5.1 Förslag till vidare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera hur man kan arbeta vidare med och utveckla vår 

studie. Istället för att använda dramat som enbart ett verktyg som vi gjorde i vår studie, 

hade man kunnat integrera drama och kemi genom att göra en hel teaterföreställning om 

kemiska processer. Man hade även kunnat göra det som ett temaarbete över tid. För att 

utveckla det ytterligare hade även förskollärarna kunnat involveras mer. Det vi påbörjat 
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kan förskollärarna med fördel fortsätta att arbeta med och utveckla för att väcka större 

intresse hos barnen. Vi tror att om man introducerar kemi i tidig ålder och tidigt börjar 

visa barnen att kemi kan vara något roligt, kan detta bidra till att barnen får med sig en 

positiv bild av kemi när de sedan börjar skolan. Vi tror på att ge barnen en större roll i 

genomförandet av arbetet, förslagsvis kan de utan vägledning själv få prova att 

experimentera med det material som finns tillgängligt. Arbetar man på detta sätt kan 

barnen få tänka själva och utforska olika tillvägagångssätt.  Det är viktigt att tänka på att 

dokumentera och göra fler delaktiga i processen, till exempel kan hela förskolan arbeta 

med samma tema för att på så sätt kunna jämföra och komma med tips och råd på 

utvecklig angående undervisning inom kemi och drama. Dokumentation såsom att filma 

eller spela in ljud kan hjälpa till att se var intresset ligger hos barnen och sedan utforma 

undervisningen därefter.  
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Bilaga 1, Samtyckesblankett och missivbrev till 
vårdnadshavare om deras barns deltagande 
 
 
Sid 1/2 

Information om projektet ”Naturvetenskap i tematisk 
undervisning” med försäkran om samtycke 

 

Detta är en förfrågan om ert barns deltagande i en studie kring ”Naturvetenskap i tematisk 

undervisning”. Vi vill uppmärksamma er på att allt deltagande är frivilligt och att ert barn 

kan och har rätt att avbryta deltagande när som helst. Vi är två studenter som under hösten 

2020 läser sista terminen i Förskollärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad. Studien 

genomförs som del av vårt självständiga arbete (examensarbete) och kommer att 

publiceras i en examensuppsats. 

 

I vårt projekt kommer vi att erbjuda ert barn att vara med och blanda olika ingredienser 

för att se hur ingredienserna reagerar tillsammans. Detta kommer vi att göra för att ert 

barn ska kunna se och förstå olika kemiska reaktioner. Vi kommer att träffa ert barn vid 

ett tillfälle då vi kommer genomföra detta projekt. Vi kommer att vara där i god tid innan 

aktiviteten börjar, för att bekanta oss med ert barn. Ert barn kommer att filmas under 

aktiviteten och vi behöver därför ert godkännande. Vi kommer att använda det vi har 

filmat som underlag för analys i vårt examensarbete. Filmmaterialet kommer endast 

användas i utbildningssyfte/forskningsändamålet och kommer sedan att förstöras efter 

avslutat projekt. 

Studien kommer att registreras på Högskolan Kristianstad i enlighet med lagen om 

hantering av personuppgifter (GDPR).  

Alla uppgifter och personuppgifter angående ert barn kommer att ges största möjliga 

konfidentialitet och kommer att förvaras på ett sådant sätt att människor som är obehöriga 

inte kommer kunna ta del utav uppgifterna. 

 

Vi önskar besked om ditt/ert samtycke senast under vecka 39. 

 



 

 

Dina frågor är välkomna och du kan kontakta oss på: 

Sandra Holm: jenny.holm0059@stud.hkr.se 

Mimmie Jönsson Ahlbin: mimmie.jonsson_ahlbin0100@stud.hkr.se 

 

Vår handledare på Högskolan Kristianstad är Agneta Jonsson:  agneta.jonsson@hkr.se 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Sid 2/2 

Samtycke till vårt barns deltagande i studien ”Naturvetenskap i 
tematisk undervisning” 

□ JA, jag/vi har läst informationen och samtycker till att mitt/vårt barn deltar 

i/videofilmas/spelas in i samband med studien ”Naturvetenskap i tematisk 

undervisning”. 

□ NEJ, jag/vi önskar att mitt/vårt barn inte deltar i studien ”Naturvetenskap i 

tematisk undervisning”. 

 

   

Barnets namn ……………………………………………….. 

 

Vårdnadshavares underskrift (vid gemensamvårdnad krävs bådas underskrift)   

Datum …………………………. 

 

 

.....................................................................................         

..................................................................................... 

Vårdnadshavares Namnteckning   Vårdnadshavares Namnteckning 

 

.....................................................................................      

..................................................................................... 



 

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Bilaga 2, Samtyckesblankett och missivbrev till 
deltagande personal 
 

 

Sid 1/2 

Information om projektet ”Naturvetenskap i tematisk 

undervisning” med försäkran om samtycke 

 

Detta är en förfrågan om ditt deltagande i vårt examensarbete kring ”Naturvetenskap i 

tematisk undervisning”. Vi vill uppmärksamma dig på att allt deltagande är frivilligt och 

att du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst. Vi är två studenter som under 

hösten 2020 läser sista terminen i Förskollärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad. 

Studien genomförs som del av vårt självständiga arbete (examensarbete) och kommer att 

publiceras i en examensuppsats. 

 

Vi kommer att träffas vid ett tillfälle då vi kommer genomföra detta projekt. Våra 

önskemål kring genomförande är att du som deltagare hjälper till under projektets gång 

då aktiviteten kommer att filmas och vi kommer att behöva din assistans under 

filmningen. Vi kommer att använda det vi har filmat som underlag för analys i vårt 

examensarbete. Vi vill därför ha ditt samtycke till att publicera material från aktiviteten i 

vårt examensarbete. Filmmaterialet kommer endast användas i 

utbildningssyfte/forskningsändamål.  

Studien kommer att registreras på Högskolan Kristianstad i enlighet med lagen om 

hantering av personuppgifter (GDPR).  

Alla uppgifter och personuppgifter angående er kommer att ges största möjliga 

konfidentialitet och kommer att förvaras på ett sådant sätt att människor som är obehöriga 

inte kommer kunna ta del utav uppgifterna. 

 

Vi önskar besked om ditt samtycke senast vecka 39. 

 



 

 

Dina frågor är välkomna och du kan kontakta oss på: 

Sandra Holm: jenny.holm0059@stud.hkr.se 

Mimmie Jönsson Ahlbin: mimmie.jonsson_ahlbin0100@stud.hkr.se 

 

Vår handledare på Högskolan Kristianstad är Agneta Jonsson:  agneta.jonsson@hkr.se 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Sid 2/2 

Samtycke till deltagande i studien ”Naturvetenskap i tematisk 

undervisning” 

□ JA, jag har läst informationen och samtycker till att delta i/videofilmas/att bli 

inspelad i samband med studien ”Naturvetenskap i tematisk undervisning”. 

□ NEJ, jag önskar att inte deltaga i studien ”Naturvetenskap i tematisk 

undervisning”. 

 

 

 

Datum …………………………. 

 

 

.....................................................................................       

Deltagares Namnteckning    

 



 

 

.....................................................................................      

Namnförtydligande    
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