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Abstract 
 

The aim of this study was to find out how young children make meaning of chemical 

phenomena during an investigative activity in pre-school. The theoretical perspective is a 

pragmatic approach to learning, where child’s actions become important. The used method 

was qualitative observations which were carried out during three occasions. The investigative 

activities include children between the age of one to three years exploring materials such as 

water, salt and its impact on ice melting. Nine children and two educators have been involved 

in this study. The results show that small children paid attention to phenomena related to 

subject characteristics and chemical processes. They created meaning of these chemical 

phenomena by investigating with their senses, express amazement and by repeating the 

actions and concepts of other participants. The study also show how the teacher’s questions 

become important for childrens meaning-making actions. The conclusion of this study is that 

some conditions become essential when young children make meaning of chemistry, such as 

how questions are asked and how they are able to explore with their different senses. The 

study also reveal small children who desire to comprehend the chemical processes they pay 

attention to, something they express both verbally and bodily. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie var att undersöka små barns meningsskapande av kemiska fenomen 

under en undersökande aktivitet i förskolan. Studien utgick från ett pragmatiskt perspektiv, 

där barns handlande blir betydelsefullt för meningsskapande. Metoden för datainsamling var 

observation av en undersökande aktivitet, där barn utforskade vattnets faser och hur salt 

reagerar med vatten, tillsammans med en pedagog. Observationer genomfördes vid tre 

tillfällen och sammanlagt nio barn i åldrarna ett till tre år samt två pedagoger deltog i studien. 

Undersökningen visade att små barn uppmärksammade fenomen kopplade till bl.a. ämnens 

egenskaper samt kemiska processer. De skapade mening av dessa kemiska fenomen genom att 

undersöka med sina sinnen, uttrycka förundran samt upprepa andra deltagares handlingar och 

begrepp. Undersökningen visade även hur viktiga pedagogens frågor samt andra deltagares 

tillvägagångssätt blir för barns meningsskapande handlingar. En slutsats blir därför att vissa 

förutsättningar blir väsentliga för barns meningsskapande av kemi, såsom hur frågor ställs 

samt vilka möjligheter som ges till att handla med olika sinnen. Vidare synliggör studien 

också små barn som både verbalt och kroppsligt uttrycker önskan om att förstå begreppen 

kring de kemiska fenomen de uppmärksammar. 
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Inledning  
 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) lyfter ämnet kemi främst som inbäddat i termen natur-

vetenskap, tillsammans med ämnena fysik och biologi. Där nämns bl.a. att barn ska få möjlig-

het att utforska, urskilja och ställa frågor om naturvetenskap. Läroplanen lyfter vidare att för-

skolan bl.a. ska sträva efter att utveckla barnens kunskap om enkla kemiska processer. 

Björling (2016) lyfter vikten av små barns tidiga möte med naturvetenskap. För de yngsta bar-

nen menar han att det handlar om att möta och få nya erfarenheter kring kemiska processer 

snarare än att introduceras för förklaringsmodeller. Han betonar vikten av att vara lyhörd inför 

barnens intresse för att utforska omvärlden, att skapa mening av vad de upplever. Dahlbeck & 

Persson (2010) definierar meningsskapande som ett intresse och en strävan efter att förstå hur 

omvärlden fungerar. För ett barn pågår detta ständigt, då nya möten med människor, företeel-

ser och material får barnet att söka förståelse kring samband mellan sig själv och omgiv-

ningen. I detta meningsskapande föds sedan nya frågor som barnet strävar efter att tolka. 

Även om styrdokument betonar att pedagogiken i förskolan ska utgå från barns intressen och 

nyfikenhet samt anpassas till samtliga barn i förskolan (Skolverket, 2016; Utbildningsdeparte-

mentet, 2010) finns det väldigt lite forskning kring de yngre barnens upplevelser av naturve-

tenskap (Klaar, 2013). Den forskning som berör barns naturvetenskapliga lärande har ofta fo-

kuserat på barns förståelse av begrepp. Dessa studier har huvudsakligen innefattat intervjuer, 

där barns verbala uttryck ställts i centrum (Klaar, 2013). Tidigare studier visar på ett behov av 

kunskap kring barns meningsskapande och vad som görs meningsfullt av de yngre barnen i 

förskolan när det handlar om naturvetenskap (Areljung, 2017; Elm- Fristorp, 2012; Klaar, 

2013). 

Det är viktigt att ta fasta på de yngre barnens uttryck och vad de finner intressant att utforska 

inom kemi. För att kunna utmana deras nyfikenhet behöver pedagogerna kunna se vilka ke-

miska fenomen de yngre förskolebarnen uppmärksammar och vad som blir meningsfullt för 

dem. Föreliggande studie avser därför undersöka vad som blir viktiga aspekter i de yngre bar-

nens meningsskapande kring kemiska fenomen. Hur skapas mening av en aktivitet med kemi-

innehåll när det riktar sig till de yngsta barnen, ett till tre-åringarna på förskolan?  

Denna studie menar jag kan bidra till ökad kunskap om barns meningsskapande av kemi-inne-

håll. Genom att få insikt i vad de yngre barnen uppmärksammar och vad som blir viktigt i er-

farandet av kemiska fenomen kan pedagoger erbjuda barn lär-tillfällen som gynnar naturve-

tenskaplig förståelse. 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka barn i åldrarna ett till tre års meningsskapande av 

kemiska fenomen under en undersökande aktivitet.  

Frågeställningar 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts. 

 

 Vilka kemiska fenomen uppmärksammar barnen? 

 Vad får barnen att uppmärksamma dessa fenomen? 

 Hur uppmärksammar barnen de kemiska fenomenen? 
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Bakgrund  
 

Forsknings-och litteraturgenomgång 
I denna del presenteras tidigare forskning som blir relevant för föreliggande studie. 

Naturvetenskap och kemi i förskolan 
Naturvetenskap i förskolan handlar om att väcka nyfikenhet och intresse för naturvetenskap-

liga fenomen. Barn bör få möjlighet att lära sig att undersöka samt söka kunskap om omvärl-

den (Utbildningsdepartementet, 2010).  

Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner- Godée (2014) jämställer barns undersökande av natur-

vetenskap med forskares arbetssätt. De menar att barn i sitt utforskande använder många av de 

strategier som vetenskapsmän använder för att förhålla sig till sina studier. Det handlar t.ex. 

om att utgå från ett problem eller en fråga, att formulera och testa hypoteser, observationer 

och upprepningar samt tolka och formulera slutsatser. De menar att förskolan har möjligheter 

att skapa en utforskande atmosfär där dessa strategier tas tillvara. Genom att erbjuda material, 

miljöer och verktyg samt tillföra ett naturvetenskapligt språkbruk kan förskollärare bidra till 

barns begynnande kunskap om naturvetenskap. Detta stärks av Areljung (2017) som under-

sökt villkor som är av betydelse för naturvetenskapligt lärande i förskolan. Hon framhåller 

bl.a. aspekter som barns kroppsliga undersökande och sinnesupplevelser som viktiga. Vidare 

lyfter studien materians roll i det naturvetenskapliga lärandet. Resultatet visar även på peda-

goger som lyfter problematik med att genomföra experiment där den vuxne demonstrerar och 

barnen observerar. Istället blir barns egna utforskande med materia viktigt för att få förståelse 

kring de fenomen de utforskar.  

Att utgå från barns intresse 
Flera studier visar att det ligger ett värde i att utgå från barns frågor och undersökande kring 

naturvetenskap när det kommer till att skapa utmanande lärmiljöer i förskolan. (Hansson, 

Löfgren & Pendrill, 2014; Thulin, 2010). Hansson et al. (2014) påvisar i sin undersökning att 

pedagoger synliggjorde barns frågeställningar kring fysik och kemi genom att ta på sig 

naturvetenskapliga ”glasögon” när de dokumenterade vad barnen utforskade i vardagen. 

Utifrån detta kunde frågor kring t.ex. fasomvandlingar, materias egenskaper och kemiska 

reaktioner göras synliga i verksamheten. 

 

Thulins (2010) studie visade på innehållsinriktade barn som ställde frågor om såväl 

naturvetenskapliga lärandeobjekt som de redskap som användes. Dock bemöttes dessa frågor 

sällan av pedagoger eller besvarades istället med en motfråga. Inte heller verkade frågorna 

fångas upp för att tas vidare i ett annat sammanhang. Detta framkom även i Elm Fristorps 

(2012)  avhandling om barns meningsskapande i naturvetenskapliga lärandesammanhang. 

Resultatet visade att det i hög grad var lärares intressen av kunskapsinnehåll som kom i fokus 

då barnen skapade mening kring aktiviteterna. I de fall där barnens frågor gjordes till 

utgångpunkt för lärandet framstod momenten som lösryckta och svåra för barnen att tyda.  

 

Hansson, Löfgren & Pendrill (2014) menar att inte alla frågor går att undersöka i förskolan. 

Detta kan bero på att frågorna som ställs är för avancerade att undersöka eller att fenomenet 

behöver förklaras med olika begrepp och modeller.  
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Barns tankar om vatten och dess faser 
Forskning visar att vatten är något som intresserar och lockar många barn. Hansson et al. 

(2014) undersökte vilka naturvetenskapliga frågor som framkom i förskolans vardag. De fann 

att ett flertal av barns frågor som de analyserat handlar om just vatten och dess 

aggregationsfaser, d.v.s. vattnets olika faser. Även Bergqvist (2013) studie visar att barns 

intresse för vatten gör att många kemi-aktiviteter i förskolan innefattar undersökande av 

vatten i fast, flytande och gasform. De menar att vattnets medverkan bidrar till ökad 

motivation för barnen att undersöka.  

 

Berg, Löfgren & Eriksson (2007) observerade barn i årskurs fyra när de arbetade med 

experimentet is-ballongen. De fann att barnen observerade och kommenterade vad som hände 

och använde sig av begrepp såsom smälta, stelna, och att vattnet försvinner. Dock sker inga 

vidare undersökningar och barnen ställer inga frågor kring det som sker. De noterar också att 

barnen ibland lägger större vikt vid redskapen än det potentiella kemiinnehållet, såsom 

karamellfärgens betydelse i experimentet. De problematiserar dock pedagogers generella 

inställning om hur kemi ska väcka nyfikenhet och att det inte finns några rätt eller fel. Detta 

menar de kan leda till otydlighet kring vilket innehåll som barnen ska fokusera på och vilka 

begrepp som blir viktiga att lära sig.  

Barns meningsskapande  
Elm Fristorp (2012) har studerat barn i åldrarna tre till sju år och hur utformning av lärmiljöer 

påverkar deras meningsskapande. Studien visar ur ett multimodalt och designorienterat 

perspektiv hur pedagogerna och deras sätt att skapa lärandesammanhang har betydelse för 

barns möjlighet till att skapa mening kring naturvetenskap. Dock sker krockar mellan 

lärandesammanhangens syfte och vad barnen egentligen skapar mening om. Resultatet visar 

att även om barnen finner lärobjektet intressant startar de också egna undersökningar av andra 

naturvetenskapliga fenomen. Elm- Fristorp menar att det tyder på barn som skapar sin egen 

mening av aktiviteten och vars tankar bör tas på allvar av pedagogerna.  

 

Caiman (2015) har istället undersökt fyra och femåriga barns meningsskapande ur ett 

pragmatiskt perspektiv där barnens handlingar, såväl kroppsliga som verbala, blir viktiga att 

beakta. Studien, som utgick från barns utforskande av biologisk mångfald och hållbarhet, 

visade på barn som handlade kreativt och problemlösande för att värna om djur och närmiljön. 

Vidare visade resultatet att barnen var de som bestämde syften och aktiviteter, även om 

kontexten och pedagogers stöd var viktiga komponenter. Meningsskapande frågor och tankar 

visade sig genom handlingar som påverkades av både kognitiva, etiska och estetiska 

relationer. 

 

En liknande studie är Klaars (2013) avhandling som bl.a. undersökt ett till treåringars fysiska 

upplevelser och meningsskapande av naturvetenskap under utelek på förskolan. Hon har 

undersökt meningsskapande ur ett sociokulturellt perspektiv, men liksom Caiman (2015) 

också anammat Deweys pragmatiska filosofi. Studien visade på ett rikt nyanserat 

meningsskapande av natur-orienterade frågor där barn lär sig förstå sin omvärld genom både 

individuella, sociala och kulturella handlingar. Exempelvis blev förskole-kulturella traditioner 

samt pedagogers guidningar viktiga faktorer för barns meningsskapande. Dock visar studien 

att även om barnen fick rika möjligheter till lustfyllt utforskande av naturfenomen utomhus, 
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förekom färre möjlighet till begreppsförståelse eller till att upptäcka nya fenomen som är 

svåra att se på egen hand.  

 

Tidigare forskning benämner möjligheter men också begränsningar med att fånga upp och ta 

tillvara barns utforskande arbetssätt kring naturvetenskapliga fenomen. Med dessa studier som 

bakgrund samt med uppfattningen om att kunskap kring barns meningsskapande blir viktigt 

för att skapa utmanande lärmiljöer, fokuserar föreliggande studie på just de yngre barnens 

meningsskapande. Studien ämnar även inrikta sig på ett mer specifikt motiv än tidigare 

forskning då jag valt att undersöka barns meningsskapande under en undersökande aktivitet 

med fokus på kemiska fenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Pragmatism 
Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i det pragmatiska perspektivet, där en individs 

handlingar får betydelse för vilken mening som skapas och lärande som sker. Ur en 

pragmatisk filosofi lär sig människan att förstå omvärlden genom att samspela med miljö, 

samhälle och de människor som hen interagerar med (Sundgren, 2005). Det som människan 

upplever sig ha nytta av att lära sig är det som värdesätts (Dewey, 1980). 

Deweys pragmatiska perspektiv 

John Dewey var en av företrädarna för pragmatismen i USA. Hans perspektiv tog fasta på att 

människor lär genom att göra, begreppet ” learning- by-doing” (Hartman & Lundgren, 1980, 

s.15) som kommit att bli relevant i många pedagogiska sammanhang. Dewey (1980) menade 

att lärande inte sker uppdelat mellan teori och praktik utan är något som sker när människan 

aktivt handlar. Genom att fysiskt möta och undersöka omvärlden skapas mening som kan 

formas och omformas beroende på de handlingar som utförs. 

Centrala begrepp 
 

Impulser 

Människan handlar ofta av vana, ett inlärt mönster som påverkats av tidigare erfarenheter. 

Impulser beskrivs som den energi som leder barnet till att göra något som ombildar dessa 

vanor. Dessa impulser blir början på handlingar (Dewey, 1983/2005). De ses som drivkrafter 

att handla och kommer från de olika behov människan har. En drivkraft till handling kan t.ex. 

vara en social instinkt, en önskan att kommunicera. En annan kan vara instinkten till att skapa 

eller konstruera. Drivkraften till handling kan även komma från en instinkt att undersöka, att 

se något hända eller att uttrycka sig konstnärligt. Dessa instinkter blir impulser som driver 

människan till handlingar och skapandet av nya vanor och handlingsmönster (Sundgren, 

2005). 

 

Handling som meningsskapande 

Enligt Deweys pragmatiska filosofi blir begreppet handling central. Barn är av naturen aktivt 

handlande. Om ett barn stöter på problem krävs förändrade handlingar och barnet lär sig 

(Dewey 1983/2005). Dewey (1980) beskriver hur en lärprocess börjar i en impuls som leder 

till ett handlande. Detta handlande får konsekvenser i omgivningen som driver barnet att 

överväga vad hen bör göra härnäst. Efter överväganden görs en ny handling som bidrar till 

insikt eller mening och som sedan kan understödja nästa handling.  

Ett barns handlingar kan stå för olika meningar, menar Dewey. Vissa handlingar sker genom 

ett invant mönster, dessa leder då sällan till någon utveckling då barnet agerar vanemässigt 

och inte stöter på nya konsekvenser. Andra handlingar visar på ett intresse, på en pågående 

lärprocess. Dessa handlingar menar han bör uppmärksammas och mötas av vuxna som kan 

uppmuntra barnets aktioner samt utmana dem vidare. 

 

Transaktionellt lärande 

Ur ett transaktionellt perspektiv ser man på lärande som något som inte bara sker i själv- 

aktioner eller interaktioner med andra individer. Ett lärande uppstår inte bara i ens inre. Inte 
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heller blir lärandet meningsfullt om det enbart sker genom språket mellan två individer 

(Dewey & Bentley, 1946).  

Dewey (1985/1997) lyfter som exempel det lilla barnet som uppfattar vuxnas ord enbart som 

ljud av olika slag. Först när orden sätts i sammanhang med handlingar och/eller materia blir 

ordet meningsfullt för barnet. T.ex. en mössa får dess betydelse i sammanhang när mössan 

träs på huvudet och föräldern benämner ordet mössa i samband med att gå ut. Då sker lärandet 

både i växelspel med barnets inre, social inter-aktion och i samspel med omgivningen. Detta 

växelspel benämns av Dewey & Bentley (1946) som trans-aktion. Ur ett transaktionellt 

perspektiv görs miljö och materia till viktiga komponenter i barns lärande. Det kan bidra till 

både ett främjande och ett hämmande av barnets meningsskapande.  

 

Både den omgivande miljön såväl som sociala interaktioner kan fungera som riktningsgivare 

för människan, som styr dennes intresse mot en riktad handling (Dewey, 1985/1997). 
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Metodologisk ansats och val av metod 
 

Urval 
Undersökningen genomfördes på en stor förskola ute på landsbygden. Förskolan kontaktades 

på grund av bekvämlighetsurval, d.v.s. att den låg inom överkomligt avstånd. Det underlättar 

då undersökningen var uppdelad och genomfördes vid flera olika tillfällen.  

 

Förskolan är uppdelad i sju avdelningar. De två avdelningar jag valde som informanter till 

studien består av barn i åldrarna ett till tre år. Urvalet av avdelningar gjordes utifrån studiens 

syfte och fokus på förskolans yngsta barn. Urvalet av vilka barn som skulle delta vid varje 

tillfälle gjordes i samråd med pedagogerna på avdelningen samt i enlighet med etiska 

överväganden, d.v.s. att föräldrar lämnat samtycke samt att barnen visade intresse av att delta. 

   

I studien deltog nio barn i åldrarna ett till tre år. Vidare deltog två pedagoger. Personer som 

deltar i vetenskapliga studier bör enligt konfidentialitets-kravet få garanti på att deras 

identiteter inte röjs i rapporten (Löfdahl, 2014) Avdelningarna på förskolan samt alla 

deltagande i studien har därför försetts med fingerade namn. De namn som kommer att 

förekomma i beskrivningar under resultatdelen är: Hanna, Sandra, Majken, Clara, Nikki, 

Samuel, Kajsa samt en av pedagogerna som benämns Sofia. 

Datainsamlingsmetod 

Kontext  
Studien utfördes i en arrangerad kontext som skapas för att studera specifikt fenomen 

(Christoffersen, Johannessen, 2012) Undersökningens syfte var att ta reda på hur barn i 

åldrarna ett till tre år skapar mening av kemiinnehåll under en undersökande aktivitet. 

Aktiviteten har inspirerats av experimentet Is-ägget, där barnen kan undersöka vatten som 

fryst ned i en ballong och fått formen av ett ägg. Sedan tillförs bl.a. salt till is-ägget som får 

isen att smälta och karamellfärg som synliggör smältningen tydligare. Persson (2012) 

beskriver experimentet som ett bra sätt att enkelt undersöka bl.a. vattnets faser och hur salt 

reagerar med vatten. Det är lätt för barnen att själva utforska de olika ämnena och komma 

nära det som sker. Persson nämner begrepp kring experimentet som handlar om t.ex. 

fast/flytande form, stelna/smälta, flyta/sjunka, allt beroende på hur det genomförs.  

 

Beskrivning av undersökande aktivitet 

Jag valde att inspireras av Perssons beskrivning av Is-ägget, men gjorde några förändringar 

för min studie, då den skulle fokusera mer på barnens undersökande av aktiviteten. 

Aktiviteten bestod därför av tre mindre isklumpar som frusits ned i vattenballonger, vilket gör 

att storleken är ungefär som tennisbollar. Detta för att effekten av smältningen ska bli lättare 

att uppfatta, i jämförelse med ett stort Is-ägg. Det gjorde också det lättare för barnen att 

hantera de mindre is-äggen. Dessa mindre is-ägg placerades inför aktiviteten i en rund form 

med låga kanter. Tillgängligt för informanterna var även skålar med hushållssalt och ljummet 
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vatten samt små flaskor med röd och blå hushållsfärg som ämnade reagera med is-äggen på 

olika sätt. I skålarna fanns matskedsmått och teskedsmått för deltagarna att använda.  

Observation 
Observation som datainsamlingsmetod ger forskaren omedelbart tillträde till det område som 

ska undersökas. Det är en lämplig metod när en mindre grupp individer ska studeras samt när 

forskaren vill få tillgång till beskrivning av hur människor agerar och interagerar i olika 

kontexter (Christoffersen, Johannessen, 2015). Franzén (2014) lyfter observation som 

fördelaktigt för att synliggöra och förstå de yngsta barnens upplevelser på förskolan. Under en 

icke-deltagande observation dokumenterar observatören utan att själv delta i situationen. 

Denna metod används när fokus är på ett specifikt fenomen och observatören vill påverka 

situationen så lite som möjligt. För att kunna studera och dokumentera små barns uttryck av 

meningsskapande använde jag mig av en icke-deltagande observation. Detta gav mig 

möjligheter att enbart koncentrera mig på att samla data. Det gjorde också att barnens 

handlingar kunde synliggöras, något som blir viktigt ur det valda pragmatiska perspektivet. 

Data samlades in genom spaltdokumentation samt ljudupptagning under aktiviteten. 

Observationen var semi-strukturerad då en observationsmall (se bilaga 2) användes där vissa 

riktlinjer för vad som skulle observeras satts upp i enlighet med studiens syfte och 

frågeställningar. Dessa riktlinjer var dock tillräckligt breda för att kunna observera aktiviteten 

i dess helhet. 

  

Innan själva datainsamlingen påbörjades, gjordes en provobservation av aktiviteten för att 

säkerställa att det var möjligt att genomföra samt för att se om några justeringar av material 

behövdes göras. Tidström & Nyberg (2012) menar att detta kan göras för att finslipa metoden 

och få god kvalitet på datainsamlingen. Provobservationen gjordes på samma förskola som 

undersökningen, men med andra barn än de informanter som ingår i studien. Utifrån 

provobservationen ökades antalet skålar med material samt skyddskläder till barnen infördes.  

Genomförande  
För studien besöktes förskolan vid tre tillfällen. För att få tillräckligt med data att analysera 

genomfördes observationer tre gånger, två tillfällen på en avdelning och ett tillfälle på den 

andra avdelningen. Varje observation pågick ca 15-20 minuter. Deltagande i den 

undersökande aktiviteten var tre barn och en pedagog per tillfälle. 

 

Både Björling (2016) och Caiman (2015) betonar hur pedagogers demonstrationer och sätt att 

leda undersökningar kan hämma barnens egna undersökningar. För att barnen skulle ha bred 

möjlighet till meningsskapande, genomfördes aktiviteten med utgångspunkt i pedagogen och 

barnen som medforskare och med en öppenhet inför vart det skulle leda dem. Detta 

diskuterades med varje deltagande pedagog innan aktiviteten genomfördes. Varje aktivitet 

genomfördes i ett avskilt rum där inga andra barn befann sig. Barnen och pedagogen satt vid 

ett bord med allt material framför sig på bordet. Barnen var under aktiviteten tillsammans med 

pedagogen fria att undersöka de olika ämnena och vilka konsekvenser de hade för varandra. 

De hade materialet tillgängligt på bordet och skickade skålar mellan varandra. Pedagogen 

hade dock ansvaret för karamellfärgen då den har en tendens att lätt färga av sig.  

 

Jag satt på en stol vid sidan av bordet med observationsmallen samt penna. Ljudet spelades in 

via röstinspelnings-app på mobiltelefon. Den placerades på ett bord bredvid men tillräckligt 

nära för god ljudkvalitet. Under observationen fokuserade jag på att anteckna hur barnen 
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gjorde i observationsmallen. För att få ett tidsperspektiv skrevs handlingarna ner efter 

varandra i mallen. I vissa fall antecknades pedagogens handlingar. Detta gjordes när jag såg 

att barnen reagerade på just dessa handlingar. Vid verbal kommunikation gjordes endast korta 

noteringar vid rätt tidpunkt på observationsmallen, för att senare kunna sammanföra ord från 

ljudinspelningen med handlingarna när data transkriberades. Ljudinspelningen startades när 

barnen och pedagogen kom in i rummet och stängdes av ca 10 minuter efter att pedagogen 

avslutat aktiviteten. Detta för att fånga upp eventuella handlingar eller ord som kunde 

framkomma under tiden materialet plockades bort. 

Databearbetning 
Efter varje observationstillfälle transkriberades ljudinspelningen tillsammans med 

anteckningarna för att renskriva detta som en helhet i en ny spaltdokumentation. Jag valde att 

sprida ut observationerna till tre dagar, då jag ville kunna transkribera data noggrant direkt 

efter varje observation. På så sätt kunde samband mellan barnens handlingar och ord från 

pedagog och barn uppmärksammas. När alla observationer gjorts skrevs det transkriberade 

materialet ut.  

 

Vid analys av kvalitativ datainsamling kan resultat analyseras genom att konsekvent 

organisera och koda det datamaterial som metoden genererat. Genom att få syn på mönster i 

vad som blir framträdande kan data delas in i kategorier och underteman för att skrivas fram i 

resultatrapporten. Vid induktiv ansats formas hypoteser efter vad som framkommer i empirin 

istället för att bevisa en i förväg bestämd teori. (Fejes & Thornberg, 2015). 

Det transkriberade materialet i föreliggande studie genomsöktes flera gånger efter handlingar 

och ord som kunde ge svar på de frågeställningar studien har sin grund i. Materialet lästes 

först igenom en gång för varje frågeställning, där mönster framkom utifrån vad som var 

relevant till frågan. Under analysens gång fanns t.ex. återkommande innehåll som visade vilka 

kemiska fenomen barnen uppmärksammade. Även ord och påverkan som ledde till barnens 

handlingar samt olika sätt att uppmärksamma fenomen gjordes synliga. Dessa markerades i 

olika färger i texten. De ord och handlingar som svarade på studiens frågeställningar 

sorterades sedan ut från datamaterialet och skrevs upp i ett separat dokument för att tydligare 

kunna kategoriseras efter likheter. Dessa kategorier sammanfattades sedan i resultatet under 

respektive frågeställning.  

Etiska överväganden 
Då studien ämnade observera små barn i förskolan fanns det en mängd etiska överväganden 

och krav att ta ställning till. Under alla moment av en vetenskaplig undersökning finns etiska 

problem att beakta (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Inför föreliggande undersökning kontaktades först förskolechef för medgivande. Sedan togs 

kontakt med de två avdelningarna jag önskade genomföra undersökningen på. De 

informerades om syftet med studien och aktivitetens genomförande. Löfdahl (2014) lyfter hur 

informations och samtyckeskrav bör beaktas. För att få observera på en förskola behöver 

forskaren informera om sin studie och få samtycke från såväl förskolechef, pedagoger samt 

vårdnadshavare. Utifrån detta lämnades även ett informationsbrev ut till vårdnadshavare av de 

barn undersökningen skulle beröra. Där fick vårdnadshavare skriva under sitt medgivande till 

att barnen skulle delta. Först när tillräckligt många samtyckesbrev samlats in kunde 

undersökningen genomföras. 
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Inför varje observationstillfälle informerades barnen om att jag skulle sitta bredvid och skriva 

om aktiviteten och frågade dem om det kändes okej. Löfdahl (2014) betonar vikten av att 

planera genomförandet på ett sätt som inte utsätter de som deltar för kränkande behandling. 

När små barn deltar i en undersökning är det viktigt att tänka på hur de uttrycker sitt samtycke 

eller visar för observatören om de inte vill delta. Löfdahl menar att det kan vara problematiskt 

att få små barns informerade samtycke men att man istället ska vara observant på de tillfällen 

som barnen skapar för att kunna dra sig undan eller visa att de inte vill delta.  

I föreliggande studie godtog barnen min närvaro, men jag var ändå uppmärksam på tecken 

som kunde visa att de kände sig illa till mods eller att de inte ville delta. Hade jag upptäckt 

sådana tecken hade jag som observatör fått gå undan och återkomma vid ett annat tillfälle. 

 

Även efter genomförandet bör etiska aspekter beaktas. Data som samlats in ska behandlas och 

förvaras på rätt sätt. Enligt nyttjandekravet får data enbart användas till den studie den är 

ämnad åt. Insamlad data förvaras säkert och i ordning. Efter studien är avslutad förstörs 

datamaterialet (Löfdahl 2014).  

Tillförlitlighet 
I undersökningen deltog sammanlagt nio barn och två pedagoger som alla genomförde 

aktiviteten med likvärdigt material, tillvägagångssätt och miljö. Genomförandet skedde 

tillsammans med pedagoger som barnen kände sig trygga med och i avskilda rum där inga 

andra personer befann sig. Det faktum att lika förutsättningar eftersträvandes under 

genomförandet kan bidra till studiens ökade reliabilitet (Roos, 2014).  

 

Under provobservationen kunde observation som metod testas för att säkerställa att den kunde 

ge svar på vad som efterfrågades i studien, något som höjer studiens validitet (Roos, 2014).  

Observation skedde utifrån samma observationsmall vid samtliga tillfällen. Frågeställningarna 

i mallen är framtagna för en så objektiv datainsamling som möjligt. Wehner- Godée (2011) 

betonar hur man bör sträva efter att anteckna hur barnen gör och vad de säger istället för att 

försöka beskriva vad som händer, för att undvika egna tolkningar av händelsen. Dock menar 

Roos (2014) att kvalitativa studier av små barn ofta innebär att forskarens tolkningar påverkar 

vad av barnens handlingar som skrivs fram. Endast en strävan efter objektivitet och barnets 

perspektiv blir möjlig.  

 

Då föreliggande studie bestod av nio barn och var av kvalitativ ansats kan jag inte göra 

fullständigt anspråk på generaliserbarhet. Det går inte att säga att alla barn i åldrarna ett till tre 

år skulle handla på samma sätt som barnen i föreliggande studie. Däremot kan jag stödja 

generaliserbarheten med hjälp av tidigare forskning vars undersökningar gett likvärdiga 

resultat. Vidare kan denna undersökning ses som ett mindre nedslag i forskningen kring de 

yngsta barnen och naturvetenskap samt betraktas som en del av en större helhet, där helheten 

kan innebära ökad kunskap kring förutsättningarna för små barns begynnande kemi- 

förståelse. Min roll är att så grundligt som möjligt redogöra för studiens tillvägagångssätt och 

resultat och lämna åt läsaren att bedöma generaliserbarheten. 
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Resultat  
 

Under detta kapitel redogörs resultat från undersökningen utifrån studiens frågeställningar. 

Varje frågeställning besvaras med de kategorier som framkom under analysen. 

Vilka kemiska fenomen uppmärksammar barnen? 
Under aktivitetens gång uppmärksammade barnen fenomen förknippade med kemi på olika 

sätt. Även om syftet med is-ägget främst fokuserar på vattnets faser och saltets påverkan på is, 

uppmärksammade barnen fler kemiska fenomen. 

 

Fenomen kopplat till ämnens egenskaper 

Barnen uppmärksammade många egenskaper kopplat till vatten, is och salt.  

Vattnets egenskaper beskrivs med ord som blött, varmt och kallt. Isen benämns som vit, kall, 

hård. Barnen uppmärksammade att isen var hal i formen och att vatten kom från isen.  

De uppmärksammade att saltet fastnar mot huden när de tar på den och att det smakar salt. 

Två av barnen uppfattade smärta på fingrarna när saltkornen reagerade med huden.  

 

Fenomen kopplat till kemiska processer 

Hälften av barnen uppmärksammade smältningsprocessen. När de uppmärksammade detta 

använde de meningar som “ det lägger ned”, “ blev vatten” och “hål i isen” för att beskriva 

vad de såg. Ordet ”smälta” använde bara ett av barnen. Detta gjorde barnet efter aktivitetens 

slut och efter att precis ha hört begreppet från en annan pedagog. Barnen uppmärksammade 

även att händerna blev blöta efter att de känt på isen.  

 

Barnen uppmärksammade även att ämnen blandas. Då aktiviteten innehöll moment där röd 

och blå karamellfärg tillfördes till isen, kommenterade barnen flera gånger hur färgerna 

blandades. Detta uppmärksammade de genom att de sa vilken ny färg blandningen skapat 

eller genom att rikta uppmärksamheten mot färgen och uttrycka förundran. Dels skedde en 

blandning av den röda färgen och smältvattnet i formen, då den röda färgen upplevdes av 

barnen som rosa. Det förekom även noteringar om att den röda och blå färgen blandats och 

tillsammans blivit till lila. 

 

Några av barnen uppmärksammade lösningar. Ett av barnen uppmärksammar att saltet löser 

sig i vatten. Detta sker vid två tillfällen. Vid första tillfället har hon hällt en liten mängd salt 

på ett av is-äggen. När saltet försöker lösa sig i det vatten som finns på is-ägget påpekar hon 

att saltet har “förvandlats till is”. En stund senare när hon får frågan vart saltet tagit vägen 

menar hon att “det har smält”. 

 

Barnen uppmärksammade också lösningar genom att undersöka vad som händer med saltet i 

vattnet. Detta görs genom att de först känner på enbart saltet, sedan tillför vatten och rör runt 

och känner därefter i vattnet efter saltkornen. Två av barnen, Hanna och Sandra, 

uppmärksammade att saltet finns kvar i vattnet även om de inte längre ser det. De häller 

vatten i skålen med salt och rör runt upprepade gånger. De öser sedan vattnet ur samma skål 

över isen samtidigt som de kommenterar: ” Jag tar lite salt, båda tar lite salt”. 
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Fenomen kopplade till temperatur 

Barnen uppmärksammade att vattnet hade olika temperatur beroende på var de kände. Vattnet 

i skålen benämndes av många barn som varmt när de kände på det. Smältvattnet från isen 

noterades som kallt av barnen.  

Vad får barnen att uppmärksamma fenomenen? 
 

Pedagogens frågor  

Något som framträdde som viktigt för att uppmärksamma barnen på naturvetenskapliga 

fenomen var pedagogernas frågor. Flera av frågorna uppmanade barnen att utforska kemiska 

fenomen med flera olika sinnen. Detta var frågor som ledde till handlingar där barnen 

kroppsligt uppmärksammar fenomenen. Exempel på dessa frågor var: “ska du smaka?”, “ 

hur känns dom?”, ”låter det nåt?”, “ Ska vi känna om dom har ändrat sig?”. Även de frågor 

som uppmanade till konkret handlande fick direkt respons från barnen. De innehöll 

uteslutande ordet ”prova”.  

 

Under aktiviteten förekom även frågor där pedagogen förväntar sig ett specifikt svar från 

barnen. Dessa handlade t.ex. om att benämna materialen, benämna färger samt frågor om vad 

barnen tror om de kemiska fenomenen. Dessa frågor besvarades av barnen genom att de 

benämnde föremålen med de ord som förväntades.  

 

Det fanns dock vissa frågor som förekom ofta men sällan gav respons. Det var frågor där 

barnen uppmanades att beskriva vad som sker eller förklara varför. Dessa hjälpte inte barnen 

att rikta sin uppmärksamhet mot det naturvetenskapliga fenomenet. Frågorna innehöll ofta 

orden ” vad händer/ hände?” eller ” varför?”.  Flertalet av dessa frågor besvarades inte alls 

utan ignorerades av barnen. Ett fåtal besvarades av barnen med ord som ” vet inte” eller 

”nä”.  Undantag fanns dock när frågor om vad som händer förekom under samtidigt 

handlande med fenomenet ifråga eller i anslutning till att pedagogen pekar mot det barnen ska 

rikta uppmärksamheten mot. Då gav frågorna respons i form av svar men ledde inte till vidare 

handlingar. 

 

Pedagogens handlingar 

Flera barn riktade sin uppmärksamhet mot kemiska fenomen genom att imitera pedagogernas 

handlingar. Därför blev detta ett sätt som pedagogerna kunde rikta barnens uppmärksamhet 

mot kemiska fenomen. Exempel på detta var när barnen såg och upprepade pedagogens 

handlingar. Det förekom även tydligt riktande av uppmärksamhet genom att pedagogen 

pekade mot företeelser för att barnen skulle uppmärksamma detta.   

 

Ett exempel är att när pedagogen Sofia börjar peta med fingrarna i det hål som bildats i ett av 

is-äggen, tittar barnen uppmärksamt. Efter en stund tar de plast-måtten och börjar knacka där 

Sofia just petat. Saltet avger knastrande ljud när barnen drar med måtten mot hålets kanter. 

 

Gemensam uppmärksamhet 

Barnen kunde även få varandra att uppmärksamma kemiska fenomen. Detta skedde genom 

uppmaningar, frågor och bekräftelser, både kroppsliga och verbala. När barnen såg vad barnet 

bredvid gjorde härmades handlingarna. Vissa handlingar kommenterades av de andra med 

frågor eller ord för vad som hände. Flera av dessa gemensamma aktiviteter skedde med alla 
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deltagande barnen runt bordet och i förlopp där en handling påverkar den nästa osv. En 

beskrivning av detta är när Majken tittar på vattendropparna på bordet och sedan riktar 

blicken mot is-äggen. Hon känner med handen på isen. Clara ser detta och känner även hon på 

isen. Hon tittar på händerna som blir blöta av den smältande isen och smörjer sedan in vattnet 

i händerna. Hon skrattar och upprepar sedan handlingen flera gånger. Nikki uppmärksammar 

detta och påpekar: Blir den blöt? 

Hur visar barnen att de uppmärksammar de kemiska fenome-

nen? 
 

Undersökande med olika sinnen 

Ett framträdande sätt som barnen visade att de uppmärksammade kemiska fenomenen var att 

använda sina olika sinnen. Detta visade sig genom att barnen kände, smakade, lyssnade och 

observerade både för att undersöka ämnena och tillskriva dem egenskaper men också för att 

pröva konsekvenser när ämnen reagerade med varandra. Ofta kombinerades upplevelser från 

flera sinnen samtidigt. Ett exempel som illustrerar hur detta framträdde är när Majken lyfter 

sin hand nära ansiktet och tittar på den. Några saltkorn har fastnat på fingrarna. Hon känner på 

saltet med fingrarna och stoppar sedan in saltet i munnen. Hon grimaserar mot pedagogen 

Sofia som bemöter grimasen genom att fråga: ”Vad smakade det? var det otäckt?”. 
 

Kroppsligt riktande av uppmärksamhet 

För att visa för de andra vad barnen uppmärksammade som viktigt pekade de mot den 

företeelse de upplevde som angelägen. Pekandet skedde både för att kommunicera för de 

andra vad som hände, men fungerade också som ett sätt att leda de andra barnen till nya 

handlingar. Ett exempel på detta skedde under ett samspel mellan två barn, Samuel och Kajsa. 

Samuel har blandat salt och vatten. Han tittar mot Kajsa och pekar på saltskålen. Kajsa doppar 

fingrarna på bordet bredvid skålen där små saltkorn ligger. De saltkorn som fastnar på 

fingrarna stoppar hon i munnen och skrattar lite. Samuel ser Kajsas handling och gör likadant. 

Han nickar lite mot henne och låter: “mmm…”. 
 

Yttrande av förundran 

Barnen visade även att de uppmärksammade kemiska fenomen genom att uttrycka förundran 

för det som skedde. Detta gjordes genom yttringar som ”Oj!”, och ” Åhh!” när de såg något 

hända. Det visade sig också i de frågor som barnen ställde. Frågor som” Vad händer”, vad är 

dän? och “vad händer isen?” visade på en nyfikenhet och en vilja att få en förklaring för vad 

som sker.  De frågor barnen ställde där de önskade begrepp för ämnen eller föremål bemöttes 

några gånger av direkta svar från pedagogerna, t.ex. att de benämnde ord som karamellfärg, 

salt, blå osv. De frågor som däremot fokuserade på förklaringar möttes ofta av motfrågor 

såsom ” ja, vad hände”, ” ja, blev det vatten där?” utan att vidare förklara skeendet. 

 

Upprepning av begrepp 

Barnen uttryckte sin uppmärksamhet genom att upprepa de begrepp de hörde. Flertalet gånger 

upprepade de ord och begrepp som de andra barnen använde. Ett fåtal gånger var det 

pedagogens ord som upprepades. Denna upprepning uttalades ofta mycket tyst av barnen och 

under samtidig handling med det begrepp de upprepat. 
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Diskussion 
 

 I denna del kommer resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning och den valda teorin. 

Vidare diskuteras valet av metod, slutsatser, relevans för framtida yrkesroll samt förslag på 

fortsatt forskning. 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att barnen uppmärksammade en mångfald olika fenomen, exempelvis ämnens 

egenskaper samt kemiska processer såsom smältning, lösning och blandningar. Det var ofta 

pedagogernas frågor som fick barnen att uppmärksamma detta, men även deras handlingar 

riktade uppmärksamhet. Vidare delades gemensam uppmärksamhet mellan barnen som ledde 

till utforskande av de kemiska fenomenen. Observationerna visade även tydligt att 

sinnesupplevelser blev viktiga under aktiviteten. Med hjälp av sinnena och kroppen, uttryck 

av förundran samt upprepningar av handlingar och begrepp visade barnen vad de 

uppmärksammade. Barnens sätt att handla visade på ett sökande efter att förstå vad som 

händer. Utifrån tidigare nämnda Dahlbeck & Perssons (2010) definition av meningsskapande 

kan resultatet tolkas som att barnen genom dessa uttryck skapade mening av de kemiska 

fenomenen.   

 

Det faktum att sinnesupplevelserna var starkt framträdande kan visa på vikten av 

naturvetenskapliga aktiviteter i förskolan där barnen ges möjligheter till kroppsligt 

utforskande. Genom att använda sina olika sinnen handlade barnen undersökande med de 

material som erbjöds dem. Detta resultat kan kopplas till de uppfattningar som 

Utbildningsdepartementet (2010) åsyftar. De menar att barn behöver få möjligheter att 

uppleva kemi med sina olika sinnen och få möta naturvetenskap i situationer som ligger nära 

deras vardag. Även Areljungs (2017) avhandling visade på vikten av att barnen kroppsligt och 

sinnligt får utforska naturvetenskap. Här problematiseras dock hur naturvetenskapliga 

experiment ibland sker utifrån i förväg organiserade experimentlådor. Dessa riskerar att bli 

enbart något magiskt som sker avgränsat från barnens egna utforskande. Avhandlingens 

resultat visade på att dessa experiment behöver kompletteras med mer vardagliga 

undersökningar för att göra naturvetenskapen mer tillgänglig för barnen och pedagogerna. Jag 

vill mena att en sådan undersökande aktivitet som föreliggande studie utgått från, där barnen 

erbjuds att kroppsligt skapa mening av kemiska fenomen tillsammans med pedagogen, kan 

vara ett alternativ till ett sådant komplement. 

 

Vidare blir det tydligt i studien att barns möjligheter till handlande med materia har betydelse 

för vad de uppmärksammar. Genom att få tillgång till isen, saltet och vattnet tilläts de att 

kroppsligt handla på olika sätt för att undersöka ämnena och de kemiska fenomen som de 

uppmärksammade. Ur ett transaktionellt perspektiv sätts det som undersöks och den som 

undersöker i nära förbindelser med varandra. Meningsskapandet sker i förlopp där handlingar 

med miljön ger reaktioner som uppmärksammas och sedan leder till nya handlingar (Dewey, 

1985/1997). I resultatet framkom situationer där barnen skapade mening i sådana förlopp och 

där handlandet skedde parallellt med interaktioner med de andra deltagarna.  

 

Genom attityder och hur kroppar förhåller sig till aktivitet kan man se vad som intresserar 

barn (Dewey, 1985/1997). I denna studie visade sig detta bland annat genom barnens tendens 
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att imitera handlingar, ord och begrepp de hörde under aktiviteten. Deras sätt att handla och 

uttrycka förundran visar på små barn som både kroppsligt och verbalt försöker skapa mening 

av sin omvärld, få begrepp för vad de uppmärksammar. För de små barn som studien inriktade 

sig på blev ett erhållande av begrepp av vikt för att senare kunna förklara vad de upplevt. 

Dewey (1985/1997) betonar hur barns begreppsförståelse grundar sig i ett aktivt handlande 

med miljön parallellt med eller i anslutning till ett erhållande av begrepp eller förklaring. 

Ordet får sin mening genom det samband det benämns i. I resultatet framkommer detta då ett 

barn hör begreppet ”smälta” i dialog med en pedagog och sedan själv använder begreppet 

strax därefter för att beskriva vad som skedde under aktiviteten. När barnet fått ett nytt 

begrepp för vad hon upplevt, kunde hon använda det för att förklara aktiviteten för andra. Det 

visar på vikten av att pedagoger deltar i dialog kring vad barnen uppmärksammar. Genom att 

bekräfta vad barnen ställer frågor om samt diskutera detta kan de tillsammans sätta ord på 

upplevelsen.  
 

Föreliggande undersökning visade dock att endast ett fåtal av barnens frågor besvarades. Ofta 

bemöttes barns frågor med motfrågor som ” ja, vad händer?”. Liknande resultat har även 

framkommit ur tidigare studier, där barns frågor sällan besvaras utan bemöts med motfrågor 

eller lämnas att besvaras vid senare tillfälle (Areljung, 2017;Thulin, 2010). Detta kan 

förklaras med pedagogers ovilja mot att gå in och störa barns egna undersökningar med 

naturvetenskapliga förklaringar. Det finns ett motstånd till att ge rätta svar eller förklaringar 

till barnen. Istället uppmuntrar man till barnens egna förklaringar eller tankar om 

naturvetenskapliga fenomen (Areljung, 2017; Berg, Löfgren & Eriksson, 2007). Utifrån 

föreliggande studies resultat kan en sådan uppfattning betyda att barnen hindras i sitt 

meningsskapande, då de inte får möjlighet att erövra de begrepp eller förklaringar som de i 

själva verket efterfrågar. 

 

Vidare visar studien att pedagogers sätt att ställa frågor även blir av vikt för vad barnen skapar 

mening av. Detta kan bekräftas av Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner- Godée (2014) som 

menar att de frågor pedagoger ställer till barnen blir betydande för hur barnen utforskar 

fenomenet vidare. Frågorna kan också bli ett stöd som leder barnen vidare till svar på sina 

egna frågeställningar. I föreliggande studie kan de frågor som uppmanande till handlingar 

med olika sinnen tolkas som produktiva frågor. Det är frågor som leder till barns 

undersökande handlingar (Elfström et al, 2014). Vidare förekom dock i studien frågor som 

uppmanade till att förklara vad som hände eller varför. Dessa gav ingen eller liten respons 

från barnen. Elfström et al. (2014) menar att frågor av dessa slag oftast är för komplicerade 

för barnen att svara på. Frågan ”vad händer” kan däremot bli till en produktiv fråga om den 

avslutas med en uppmaning till handlande, t.ex. ”Vad tror du händer om vi häller salt på 

isen?” Studiens resultat visar att pedagogens formulering av frågorna avgör förutsättningar 

för hur barnen kan skapa mening kring kemiska fenomen.  

 

Även om den observerade aktiviteten var av undersökande slag, där barnen tilläts utforska 

materialet fritt, låg ett visst fokus kring att uppmärksamma barnen på vattnets faser och hur 

saltet påverkar smältningen av isen. Trots detta uppmärksammade barnen även andra 

fenomen. Dessa var t.ex. ämnens egenskaper, lösningar samt blandningar. Detta kan tolkas 

som att barnen även skapade sina egna syften med aktiviteten. Utifrån det pragmatiska 

perspektivet kan barn handla efter impulser frammanade av inre drifter, instinkter att handla 

(Sundgren, 2005). I föreliggande studie framkom bl.a. en undersökande instinkt, att se något 
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hända, när de provade hur ämnen reagerade med varandra. Det förekom även impulser att 

handla där den sociala instinkten och viljan att kommunicera var stark. En tolkning kan vara 

att dessa impulser ledde barnen till handlingar som uppmärksammade andra fenomen. 

Liknande resultat framkom även i Elm-Fristorps (2012) studie, där barns frågor inte alltid 

syftade till det naturvetenskapliga lärobjekt som var i fokus. Däremot berörde de ändå 

naturvetenskapliga fenomen. Hon lyfte samtidigt i sin studie att de gånger pedagoger försökte 

utgå från barnens frågor blev innehållet ofta otydligt för barnen. Det kan tolkas som att viljan 

att följa upp barnens egna frågor medför att innehållet blir alltför brett och yvigt för att bli 

meningsfullt.  

 

En viktig diskussion att ha kring detta blir hur pedagogen ska välja ut vilka intressen som kan 

fokuseras på. Klaar (2013) menar att det blir av vikt att pedagogerna inte bara utgår från alla 

barns intressen och frågeställningar. De behöver reflektera kring vilka frågor som lämpar sig 

att fördjupa sig i och vilka som är möjliga för barnen att undersöka vidare. Då kan lärmiljöer 

och lärandetillfällen skapas där barnen får djupare förståelse kring de fenomen de 

uppmärksammat. Däremot vill jag mena, utifrån föreliggande studies resultat, att det som 

barnen skapar mening av under en aktivitet också är viktigt att bemöta i stunden med dialog 

och naturvetenskapliga begrepp. 

Metoddiskussion 
Den valda metoden, observation, valdes med syftet att få syn på de yngsta barnens handlingar. 

Genom att anteckna i spaltobservation samt komplettera med ljudinspelningar kunde jag se 

sambanden mellan icke-verbala och verbala uttryck. En utmaning jag som observatör mötte 

var att hinna få med både handlingar och kroppsspråk samtidigt som markeringar gjordes när 

barnen eller pedagoger talade. Där kunde video-inspelningar ha varit ett bra komplement.  

Christoffersen & Johannesen (2015) lyfter hur videoinspelning som metod tillåter 

observatören att se till så att såväl mimik, rörelser och verbala uttryck fångas in. Det ger även 

möjligheter att återkomma till inspelat material flera gånger, något som kan gynna 

transkriberingen. Dock innebär videoinspelning en mängd dilemman, både vad gäller etiska 

såväl som tidsmässiga aspekter. Vetenskapsrådet (2017) menar att videoinspelningar kan 

komplicera garantin för konfidentialitet, då deltagande i studien går att identifiera. Det kan 

också innebära obehag för de personer som befinner sig framför kameran. Om jag i 

föreliggande studie använt mig av videoinspelningar hade förmodligen insamlingen genererat 

en mer fullständig data. Däremot hade jag ställts inför etiska aspekter av att videofilma små 

barn och hur de reagerar på det. Vidare hade databearbetningen riskerat att bli alltför 

tidskrävande för ett arbete inom denna tidsram och kunnat försvåra ett urskiljande av 

forskningsfrågorna. 

 

Då jag upplevde svårigheter att hinna med att anteckna hur barnen gjorde kunde även ett 

alternativ ha varit att enbart ha med två barn åt gången under aktiviteten. Detta hade 

eventuellt medfört att fler av barnens handlingar hade hunnits med att fångas upp. Däremot 

hade kanske handlingar där barnen interagerar med varandra blivit färre, vilket i så fall ändå 

hade genererat mindre data för att svara på studiens frågeställningar. Ett annat sätt att öka 

kvaliteten på datainsamlingen hade varit om fler provobservationer hade genomförts i vilka 

min förmåga att genomföra observationer hade kunnat utvecklas. Jag upplevde att jag under 

första observationen lade alltför mycket energi på vad de deltagande sa, något som ändå 

fångades upp av ljudinspelningen. Detta gjorde att anteckningarna där handlingar beskrevs 
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blev lite tunnare i början. Genom att öva mer hade jag redan vid första datainsamlingen 

kunnat sortera ut vad som var viktigt att anteckna och inte. Fejes och Thornberg (2015) lyfter 

vikten av att utnyttja flera övningstillfällen för att kunna utveckla sina förmågor att utföra 

observationer. 

 

Den observerade aktiviteten genomfördes av två pedagoger. En pedagog deltog vid två 

tillfällen och en vid ett tillfälle. Det innebär att det kan förekomma vissa skillnader i vilka 

förutsättningar barnen hade för meningsskapande, då pedagogerna inte agerade exakt lika i de 

avskilda tillfällena, något som i sin tur kan påverka reliabiliteten. Dock vill jag mena att 

genomförandet framställts på ett så noggrant sätt att det möjliggör för att studien ska kunna 

återupprepas. Vidare innebar detta faktum att jag som observatör kunde urskilja hur 

variationer i pedagogers bemötande och frågeställningar också påverkade vilka handlingar 

som utfördes av barnen. Detta resultat blev viktigt för att svara på syfte och frågeställningar 

och därför betydande för studiens validitet. 

 

Slutsatser och relevans för framtida yrkesrollen 
Denna studie visar att små barn uppmärksammade kemiska fenomen såsom ämnens 

egenskaper samt kemiska processer. De uttrycker både kroppsligt och verbalt önskan om 

begreppsförståelse under en undersökande aktivitet. Studiens resultat visar också på viktiga 

förutsättningar för små barns begynnande kemi-förståelse såsom pedagogens sätt att ställa 

frågor, barns gemensamma uppmärksamhet samt möjligheter till sinnesupplevelser.  

 

I en framtida yrkesroll kan denna kunskap vara ett stöd för hur aktiviteter kopplade till 

kemiska fenomen planeras och genomförs. Vidare har kunskaper tillförts om vilka slags 

frågor som leder till små barns produktiva handlingar. Det blir även viktigt att reflektera kring 

pedagogers användande av naturvetenskapliga begrepp tillsammans med små barns 

meningsskapande av kemiska fenomen. 

Fortsatt forskning 
Denna studie fokuserade på barns meningsskapande under en undersökande aktivitet. Då det 

var första gången de deltagande barnen mötte aktiviteten och den enbart genomfördes en gång 

med varje barn, speglar den en slags begynnande förståelse för de kemiska fenomenen de 

mötte. För fortsatt forskning skulle det därför vara intressant att följa små barns 

meningsskapande av kemiska fenomen under en längre tidsperiod. Det skulle t.ex. kunna utgå 

från att observera en aktivitet som genomförs flera gånger med samma barn för att undersöka 

eventuella progressioner i förståelsen för kemiska fenomen. Det blir också intressant att 

undersöka om barnens sätt att uppmärksamma fenomenen på förändras när de möter dessa 

upprepade gånger. 

 

Vidare väckte studiens resultat nya frågor som berör pedagogens förhållningssätt under 

naturvetenskapliga aktiviteter. Dels skulle det vara intressant att ta del av förskollärares tankar 

om hur barns frågor kring kemi uppfattas och bemöts såväl i vardagssituationer som i 

planerade aktiviteter. Det skulle även vara angeläget att undersöka hur förskollärare 

reflekterar kring de frågor som ställs till barnen i naturvetenskapligt utforskande. 
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Det kan också vara intressant att utifrån föreliggande studie undersöka hur man kan gå vidare 

och på bästa sätt utmana de yngsta barnen utifrån vad de uppmärksammar. Vad blir viktigt i 

ett naturvetenskapligt lärande som utgår från barns meningsskapande? Det skulle kunna bidra 

till värdefull kunskap i arbetet med förskolans yngsta barn och kemi. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1: samtyckesblankett  

 
Till föräldrar med barn vid *************** 

Hej! 

Jag heter Emma Sandberg och läser till förskollärare vid Karlstads universitet, en distansut-

bildning. Jag skriver nu examensarbete där mitt syfte är att undersöka hur barn i åldrarna 1-3 

år skapar mening av ett experiment s.k. Is-ägget.  

Jag önskar observera era barn när de genomför experimentet tillsammans med någon av peda-

gogerna på barnets avdelning. Experimentet handlar om att utforska bl.a. smältning med 

material som is, vatten och salt. Jag kommer observera vad barnen gör och dokumentera ge-

nom fältanteckningar och ljudinspelningar. Experimentet genomförs på avdelningen vid två 

tillfällen under veckorna 49-50 , med 3 barn åt gången.  

Det insamlade materialet utgör grund för mitt arbete och kommer efter studiens genomfö-

rande att förstöras. Namn på förskola och barn ändras i rapporten för att säkerställa att inga 

identiteter röjs. 

Det är helt frivilligt att delta i min undersökning och föräldrar samt barn kan när som helst un-

der studien välja att ta tillbaka sitt samtycke utan närmare motivering. 

 

Om ni har frågor, kontakta gärna mig! 

Med vänlig hälsning 

Emma Sandberg   

 

Vänligen fyll i medgivande-blanketten på nästa sida genom att kryssa i rutan vid det svar ni 

anger.  Lämna sedan till personal på avdelningen senast  

måndag 4:e december. 
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Medgivande till deltagande i studien 

 

Barnets namn: 

 

………………………………… 

 

JA, jag ger mitt medgivande till att mitt barn deltar i studien. 

 

        NEJ, jag ger inte mitt medgivande till att mitt barn deltar i studien. 

 

Datum och ort: …………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………. 

Vårdnadshavares underskrift: 

 

Alla vårdnadshavare är informerade:           JA   NEJ   
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Bilaga 2: Observationsmall 
 

Datum: 

Plats: 

Deltagande: 

Material: 

 

Hur gör barnen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad säger barnen? 

 

Pedagogens 
ord- handlingar 

 

Kemiskt innehåll 

 

Övriga tillägg 

 

 


