
Hur experimenterar vi fram lusten att utforska omvärlden?
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Vem är jag, Sophie?

Stiftelsen Liten Lär, Uppsala

Student, Uppsala Universitet

Vilja att väcka lust att lära genom att fråga.
Experimenterandet som ett viktigt verktyg
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Didaktik?

Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde behandlar frågor om undervisningsinnehåll. 

• syftet med undervisningen, 
• innehållet och vad som gör detta urval legitimt
• vem som undervisningen avser och hur dennes lärande sker 
• hur stoffet ska hanteras i undervisningen
• vem som har makten över urvalsprocesserna.

De didaktiska frågorna:

Vem?
Vad?
Hur?
Varför?
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Kunskapstradition och syn på lärande

Sociokulturell kunskapssyn 

Utvecklingspsykologi

Dualism/polarism????
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Undervisning och lärande

Proreflektion/planering

Lärande/inlärning

Reflektion och utvärdering Reflektion och utvärdering

Spontant, i stunden

Tillängnan

Undervisning Lärtillfälle

Avsatt tillfälle och lokal

Förmedlande av kunskap Främja lärande
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Målet



33 550 336



Det finns inte ett rätt sätt att undervisa…….
-Det finns mer eller mindre lyckade och motiverande

RELATIONEN OCH KLIMATET

VÅGA FRÅGA - relationen
Vad har de för erfarenheter med sig?
Vad är de intresserade av, vad gör dom?
Vilka frågor har dom?
Hur kan jag använda mig av dom?

I knew who I was this morning, but I´ve changed a few times since then” 
Alice i Underlandet av L. Caroll

HYPOTES - klimatet
Tillåtande klimat
Våga prova….
Då tror jag att jag ska börja med att erbjuda……..



Syfte:
Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. 
Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de 
erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare 
genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. /…/Därigenom ska undervisningen i 
förskoleklassen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda 
eleverna för fortsatt utbildning.  Lgr 11/17:20

Förmågor:
-pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
-utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle. Lgr 11/17:21

Centralt innehåll:
• Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom 

observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan 
beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

• Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, 
friktion och synliga astronomiska fenomen.

• Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna 
förbättras. 

• Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Vad säger läroplanen? Några exempel



Att börja experimentera

Börja i det kända….. 

Vi valde vatten

Vattnets kretslopp

Vattnets olika former och egenskaper
Sjunka eller flyta

Fast, flytande och gas
Blandar sig, blandar sig inte
Ytspänning
H2O





Fis-saft
Surt eller basiskt?



Barnens bästa 

Film med ägget som exploderar



Mr Bones, Mr Kropps och barnen



El, teknik och mekanik

Parallellkoppling                                                  Seriekoppling





Statisk elektricitet



Damien Hirst





Film med utförandet av tolkningen av Hirst med hjälp av snurran vi byggt av en elmotor.





Barnen testar centrifugalkraften



Man tager vad man haver…… 

En bingosnurra kan få
agera tvättmaskinens 
Centrifug…



Didaktiska val 

Läroplanen 

Våga fråga

Ställ en hypotes och testa den
- gör ett experiment 

sophie.tjernback@litenlar.se


