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Abstract 
 
 
The aim of this study is to increase knowledge about how dance as aesthetic 
learning process can affect children's explanations of the perception of the 
matter indestructibility based on a solution process. In a semi-structured 
group interview, the children were able to explain the same chemical phe-
nomena both before and after the gestation of the phenomenon through 
dance. The dance in the study portrayed the movements of the particles based 
on the solution process and evaporation. The result showed that children use 
three different types of explanation models to explain the chemical phenome-
non. The three explanatory models are natural science, animistic and magical 
explanatory models. The survey shows that the proportion of scientific ex-
planatory models increased after the dance activity. The study suggests that 
dance as an aesthetic learning process can benefit children's learning in terms 
of chemistry content in preschool. 
  
Keywords: science, chemistry, solution, particles, preschool, aesthetic learn-
ing process, dance.  
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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur dans som estetisk lär-
process kan påverka barns förklaringar om uppfattningen kring materiens 
oförstörbarhet utifrån en lösningsprocess. I en semistrukturerad gruppintervju 
fick barnen förklara samma kemiska fenomen både före och efter att de fått 
gestalta fenomenet genom dans. Dansen i studien gestaltade partiklarnas rö-
relse utifrån lösningsprocessen och avdunstningen.  Resultatet visade att barn 
använder sig av tre olika typer av förklaringsmodeller för att förklara det ke-
miska fenomenet. De tre förklaringsmodellerna är naturvetenskapliga, anim-
istiska och magiska förklaringsmodeller. Undersökningen visar att andelen 
naturvetenskapliga förklaringsmodeller ökade efter dansaktiviteten. Studien 
tyder på att dans som estetisk lärprocess kan gynna barns lärande när det gäl-
ler kemiinnehåll i förskolan. 
  
Nyckelord: naturvetenskap, kemi, lösning, partiklar, förskola, estetisk lärpro-
cess, dans.  
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1 INLEDNING  

 
Enligt förskolans läroplan ska barnen utveckla sin förståelse för enkla ke-
miska processer (Skolverket, 2016). Förskolans läroplan lyfter även att verk-
samheten ska främja kreativiteten, leken och det lustfyllda lärandet samt att 
barn ska få utveckla sin förmåga att förmedla tankar och erfarenheter i olika 
uttrycksformer (Skolverket, 2016). 
  
Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors och Vikström (2015) menar att all 
materia består av partiklar, så som atomer, joner och molekyler, som har tom-
rum emellan sig. Detta kan vara svårt för barn att förstå att tex. vatten består 
av partiklar eftersom vatten oftast uppfattas som sammanhängande. Genom 
att införa begrepp om materians partikelkaraktär kan barn få se ett och 
samma fenomen både utifrån vardagligt och naturvetenskapligt sätt.  
     
I min erfarenhet som danspedagog har jag upplevt möjligheter till lärande då 
de estetiska lärprocesserna används för att både nå annan kunskap och det 
estetiska ämnets egenvärde. Enligt Djurberg (2018) menar danskonstnären 
Gunilla Andersson att det är viktigt för barn att få prova på att överföra det de 
utforskar inom naturvetenskap till det kroppsliga. Gunilla Andersson menar 
att barn lär sig på olika sätt då en del lär sig genom att få se och andra genom 
att få känna det i kroppen. Kemiläraren Helena Lennholm är intresserad av 
olika lärstilar. Hon blandar undervisningsmetoder som utgår från ameri-
kanska forskaren Howard Gardners intelligenser. En av dem som hon använ-
der sig av är kinestetisk intelligens som menas kroppslig intelligens. Utifrån 
denna lärstilen visar det sig att eleverna får en djupare kunskap och motivat-
ionen samt lusten att lära ökar (Nilsson, 2006). En intressant fråga blir då hur 
barn uppfattar kemiska fenomen när de får gestalta materians oförstörbarhet 
utifrån ett partikelperspektiv. 
 
Att undersöka vilka möjligheter till lärande som skapas då barnen får ut-
trycka sina erfarenheter och kunskaper inom kemiska processer genom olika 
uttrycksmedel kan öka förståelsen hos pedagoger hur estetiska lärprocesser 
bidrar till barns lärande. 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur dans som estetisk lär-
process kan påverka barns förklaringar om uppfattningen kring materiens 
oförstörbarhet utifrån en lösningsprocess och avdunstning. 
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1.2 Frågeställning 
 
 

• Hur förklarar förskolebarn sin uppfattning av materiens oförstörbarhet 
utifrån en lösningsprocess och avdunstning?  
 

• Hur förklarar förskolebarnen sin uppfattning kring samma fenomen 
efter att ha deltagit i en dansaktivitet som utgår från partiklarnas rö-
relse för att förklara materiens oförstörbarhet?  

 
• På vilket sätt kan dansen vara meningsskapande för att förstå materi-

ans oförstörbarhet?  
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2 BAKGRUND 

2.1 Styrdokument om naturvetenskap 
 
Det infördes förtydligande mål 2016 i förskolans läroplan om naturvetenskap. 
Bland annat tillkom det kemiska processer som tidigare ingått i begreppet na-
turvetenskap. Barnen ska få möjlighet att upptäcka och utforska enkla ke-
miska processer och utveckla sin förståelse av tex. att materia är oförstörbar, 
materia försvinner inte men kan ändra form och utseende. Det lyfts även att 
barn undersöker och utforskar med sin kropp och sina sinnen (Utbildningsde-
partementet, 2010).  
 

2.2 Barn och naturvetenskap 
 
Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) framhäver att det finns 
många likheter i hur barn och naturvetare undersöker naturvetenskapliga fe-
nomen men det barn gör kallas utforskande. Barns utforskade skiljer sig från 
naturvetenskapligt forskande då det handlar om att samla data, att forskaren 
är inläst på området och utgår från teorier, något som barnen inte gör. De me-
nar att barn behöver få observera, leka och sortera innan de är mottagliga för 
fakta. 
  
Helldén m.fl. (2015) lyfter fram att barns beskrivningar av naturvetenskap-
liga fenomen har sin grund i vardagserfarenheter och det har en viktig roll för 
förståelsen. Barn brukar beskriva egenskaper och beteende hos naturveten-
skapliga fenomen som om de lever och sådana beskrivningar kallas animism. 
Barn kan även ge djur och växter mänskliga egenskaper och det kallas antro-
pomorfism. Helldén m.fl. (2015) påstår att metaforer har samma karaktär 
som animism och antropomorfism men att dessa fått kritik för att ha försvårat 
det fortsatta lärandet. Däremot lyfter de att studier har visat att om metaforer 
används rätt bildas det en brygga mellan vardagsspråk och naturvetenskap-
liga språket. Metaforer kan ha stor betydelse i undervisningen för att öka för-
ståelsen av abstrakta fenomen inom naturvetenskap. Barns tidigare upplevel-
ser har stor betydelse för barns utveckling av deras förståelse. Därför är det 
viktigt att utgå från barns erfarenheter och skapa möjlighet att reflektera och 
diskutera dessa. 
 

2.3 Kemiska processer i förskolan 
 
Sundberg, Areljung, Due, Ottander och Tellgren (2016) visar på ett sätt att 
arbeta med kemiska processer i förskolan som kan underlätta för förskollä-
rare att komma igång med kemiundervisningen. De menar att det blir lättare 
att upptäcka naturvetenskap i barnens görande ifall förskollärare utgår från 
verb istället för substantiv. När verb används medvetet skapas möjligheter att 
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synliggöra naturvetenskap i barnens handlingar. Ett exempel de ger är att som 
förskollärare ha siktet inställt på det kemiska verbet ”blanda” när barnen har 
blanda-aktiviteter. Genom att göra det kan förskolläraren utifrån barnens 
kommentarer ställa frågor som har naturvetenskapliga aspekter av barnens 
handling. 
 
Ekborg (2016) påstår att det kanske sägs att socker smälter i kaffet men det 
stämmer inte. Det är beståndsdelarna i sockret som inte går att urskilja med 
blotta ögat i en flytande lösning. Beståndsdelarna behåller sina egenskaper 
ändå och kan med olika metoder separeras från kaffet igen. Barn kan tidigt 
prova på att låta vatten avdunsta i ett vatten- och saltlösning för att få syn på 
att saltet blir synligt igen. I avdunstningen försvinner inte vattnet utan över-
går från flytande form till gasform. Det blir vattenånga som blandar sig med 
luften. 
 
Helldén m.fl. (2015) menar för att kunna förklara vardagserfarenheter som 
tex. att salt löser sig i vatten krävs det att gå in i atomernas microvärld för att 
förstå regeln lika löser lika. ”Lika” handlar om ifall ämnet är polärt eller opo-
lärt. Polära ämne löser sig med andra polära ämnen. Salt är en jonförening 
och är polär och vattenmolekylen är också polär. När saltet blandas i vattnet 
frigörs energi och då bryts jonbindningarna och det bildas nya bindningar 
mellan jonerna och vattenmolekylerna. Den positiva sidan av vattenmoleky-
len läggs emot de negativa jonerna i saltet och drar bort den från saltkristal-
len. Samtidigt dras en positiv jon bort från saltkristallen av vattenmolekylens 
negativa sida. Vattenmolekylerna omringar jonerna på detta sättet och en salt-
lösning uppstår. Bindningen stannar så tills vattnet dunstat bort och då bildas 
saltkristaller igen. Dunstning innebär att vattnet övergår från flytande form 
till gasform. Eftersom vattenmolekyler rör sig sprider de ut sig och kommer 
längre ifrån varandra. Helldén m.fl. (2015) lyfter att för förskolebarn är det 
tillräckligt att genom molekyllekar få uppfattningar kring att atomer byter 
plats och sällskap samt rör sig hela tiden och på så sätt uppfatta materiens 
oförstörbarhet.    
  

2.4 Styrdokument om estetiskt lärande  
 
Läroplanen för förskolan lyfter att verksamheten ska främja kreativiteten, le-
ken och det lustfyllda lärandet och ta till vara på barns intresse för att lära och 
erövra ny kunskap och erfarenheter. Barn ska få utveckla sin förmåga att för-
medla tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer (Skolverket, 2016). 
 

2.5 Estetik och barn 
 
Den estetiska processen utgör en komponent som bedöms vara viktig i utbild-
ningsuppdraget i förskolan. Estetiska uttryckssätt är ett medel för lärande 
som kallas estetiska lärprocesser och det är ett sätt att undersöka och förstå. 
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Kreativt skapande är bra för att både aktivera och stimulera barns tankar, 
känslor och handlingar (Sheridan & Williams, 2018). Paulsen (1996) lyfter 
Malcolm Ross modell för kreativa processer. Ross menar att barn får utlopp 
för sina upplevelser och känslor genom att använda sig av olika medium så 
som drama, dans och teckning. Det gör att det är viktigt att barn får stöttning 
i sina olika uttryckssätt. 
  
Det finns olika estetiska uttrycksformer som kan användas i estetiska lärpro-
cesser och en av dem är dans. Sjöstedt Edeholm och Wigert (2005) betonar 
vikten av att utveckla barns iakttagelseförmåga genom att få känna rörelsen. 
Barn behöver stöttning i att upptäcka olika rörelsekvaliteter. Det kan vara att 
få dansa motsatser så som snabbt och långsamt, hårt och mjukt. Barn behöver 
erfara olika kvaliteter i sina kroppar för att bli medvetna om vad de uttrycker 
kroppsligt.  
  
Løkken (2006) anser att den fenomenologiska filosofin handlar om att det är 
med hela kroppen vi är i världen och tar in världen samt att det är med krop-
pen vi förstår oss själva och andra. Kroppen har behov av kroppslig kommu-
nikation och att uttrycka sig kroppsligt i sin omvärld. Det estetiska och feno-
menologin håller ihop på så sätt att uttryck och förståelse när något som sker 
genom vår kropp och våra sinnen. Det är med kroppen vi förstår vår omvärld 
därför är intersubjektivitet en självklarhet för barn och särskilt de som inte 
har det verbala språket än. Det påminner om amodal perception, något som 
nämns i Sterns självutvecklingsteori. Med amodal perception menas att vi 
synkroniserar våra sinnesupplevelser för att förstå vår omvärld (Haugen, 
2006). Franzén (2015) lyfter begreppet bodymind som innebär att hjärnan är 
en del av kroppen och att det är med hela kroppen vi lär och minns.  
 
Holgersen menar att genom olika deltagarstrategier kan det skapas möjlig-
heter för deltagande och lärande. De olika strategierna är reception, imitation, 
identifikation och elaboration (Vist, 2006). Genom att vara medveten om att 
barn deltar på olika sätt utifrån dessa deltagarstrategier ökar förståelsen för att 
det är meningsfullt för barnen oavsett vilken deltarastrategi de tar. 
 

2.6 Estetiska lärprocesser i förskolan 
 
Asplund Carlsson, Pramling och Pramling Samuelsson (2008) menar att det 
finns en lång tradition inom pedagogiken för yngre barn att de lär sig med 
kroppen. Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och 
Wallerstedt (2015) lyfter att det estetiska lärandet är det inre hos barnet så 
som tankar och känslor som behöver komma till kroppsliga uttryck genom 
gestaltningar. De menar att estetiken används både som mål och medel. Det 
finns två sätt för lärare att utveckla barns estetiska förmågor enligt förfat-
tarna. Det ena är att ha systematisk variation och det andra är att ha metakog-
nitiva samtal med barnen. Men det handlar även om att som lärare ha för-
mågan att rikta barns uppmärksamhet mot något och vara aktivt lyssnande för 
att veta när en dialog kan starta för att få barn att utveckla sina tankar.    
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”Ett barn har hundra språk men berövas nittionio” är en text av Loris Ma-
laguzzi som innebär att vi föds med en mängd olika uttryck, förmågor och 
möjligheter som är beroende av varandra. Dessa erfarenheterna tar barnen 
med sig in i förskolan som gör att de kommunicerar på många olika sätt. Ge-
nom att barn får möjlighet att använda sig av många uttryckssätt i sin kom-
munikation skapar barnet tillgång till hela sig och tilltro till sin egen förmåga 
(Dahlberg & Åsén, 2011). 
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3 FORSKNINGSÖVERSIKT 

3.1 Barns erfarenheter 
 
Anderssons och Gullbergs (2014) avhandling lyfter att genom ett medfors-
kande förhållningssätt och där förskollärare använder sig av barnens tidigare 
erfarenhet så bidrar det både till innehållskunskap och vetenskapskultur. De 
menar på att steget mellan förskollärarkompetens och ämneskompetens mini-
meras. Deras studie visar på fyra färdigheter som är till nytta i undervis-
ningen. Det är att använda barns tidigare erfarenheter och fånga tillfällena. 
Det är även att förskollärare behöver ställa frågor som stimulerar till vidare 
funderingar och att vara en närvarade pedagog som lyssnar på barnen. Det vi-
sade sig att genom ett kreativt och lekfullt sätt att studera fenomen på så 
skapas erfarenhet och kunskap som sedan kan byggas vidare på. Istället för 
att reproducera vetenskapligt kunnande skapades ny kunskap genom att barn 
och pedagoger tillsammans utforskade (Andersson & Gullberg, 2014). 
 
Anderssons och Gullbergs (2014) studie lyfter fram att pedagogerna använ-
der sig av barns tidigare erfarenheter på ett kreativt och ett lekfullt sätt som 
skapar kunskap om själva fenomenet. Thulin (2011) visar att antropomorfist-
iska samtal kan ses som en resurs för meningsskapande. Denna typ av samtal 
är därför inte något vi ska frångå. Antropomorfism innebär att använda sig av 
beteende och egenskaper hos ett fenomen som inte lever som om det skulle 
göra det. Det kan fungera som en bro mellan barns tidigare erfarenheter och 
kan ses som ett uttryckssätt och förklarar hur något faktiskt är. Thulin menar 
att det kan användas som en strategi för att knyta innehåll med barns erfaren-
heter och att det ökar möjligheten till förståelse i en viss riktning. Så samti-
digt som lärare behöver vara lyhörda för barns perspektiv och ta till vara på 
deras uppfattningar för att kunna resonera vidare behöver lärare visa på kopp-
lingar mellan vardagsspråk och språk inom naturvetenskap som för barnen är 
meningsfullt i sammanhanget. 
 
Lindner och Redfors (2007) hävdar att genom att elever blir introducerade av 
ett förenklat partikelbegrepp tidigt hjälper det till i deras förståelse och be-
skrivningar av sina erfarenheter. På så sätt förstås materiebegreppet bättre av 
eleverna. Då eleverna använder partikelmodellen i sina förklaringar av fasö-
vergångar ger det möjlighet för eleverna att använda ett naturvetenskapligt 
modelltänkande. Helldén m.fl. (2015) lyfter att flera studier visar på att de 
yngsta barnens uppfattningar kring fasövergångar är att vattnet bokstavligen 
försvinner när vattnet avdunstar medan lite äldre barn har en god uppfattning 
av att vattnet övergår till ånga. Det kritiska är just förståelsen av det osynliga 
i förklaringarna av dessa fenomen.      
 
Antropomorfistiska samtal kan påminna om analogier. Haglund och Jeppsson 
(2013) lyfter begreppet analogier som beskriver hur metaforer jämför lik-
heten mellan två olika kunskapsområden. Det vill säga att ett objekts egen-
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skaper som är mer bekant och konkret förs över till det mer obekanta och ab-
strakta objektet. Det underlättar om det finns likheter mellan kunskapsområ-
dena. Analogier kan användas av lärare vid undervisning och lärandesituat-
ioner. Däremot är det inte alltid lätt för elever att tolka analogier. De kanske 
inte uppfattar den underliggande likheten som är uppenbar för läraren. 
 

3.2 Naturvetenskap och estetiska lärprocesser i förskolan 
 
Wickman och Jakobson (2005) fann i sin forskning att estetiken ständigt 
finns med i barnens urskiljande i naturvetenskapliga aktiviteter. De menar att 
estetiken ofta är en självklar del i undervisningen med yngre barn. De lyfter 
att forskning handlar om att förstå hur världen hänger ihop. Det utgår från 
Deweys begrepp ”experience” som innebär att det handlar inte bara om den 
inre mentala processen utan hela processen i det kulturella sammanhanget. 
Jakobson (2008) betonar att estetiken är viktig i naturvetenskaplig verksam-
het med barn i och med att känslorna som ges uttryck för i estetiken skapar 
motivation och gör lärandet meningsfullt. Barn använder sin fantasi och 
spontana metaforer för att transformera sina tidigare erfarenheter. 
  
John Deweys pedagogik brukar benämnas som ”learning by doing” vilket in-
nebär att handlingen är meningsbärande. Utifrån det eleven har erfarenhet av 
och intresse för kan praktisk handling och skapande tillföra att elever blir 
både intellektuellt och kulturellt engagerade. Ett annat begrepp som är viktigt 
är erfarenhet, den reflekterande erfarenheten, som också är grunden till lä-
rande. Andras erfarenhet är också viktig men det krävs att det knyter an till 
barnens känsloliv (Sundgren, 2011). Dewey ansåg att undervisning inom na-
turvetenskap skulle vara praktisk och att barnen får möjligheter att använda 
sina tidigare erfarenheter. Undervisningen ska integrera olika ämne för att re-
presentera det samhälle vi lever i (Elfström m.fl., 2014). 
 

3.3 Estetik som medel 
 
Asplund Carlsson m. fl. (2008) upptäckte att många lärare ser det estetiska 
innehållet som ett medel för att nå annan kunskap tex. att dans är bra för 
kroppen. Det estetiska sågs som ett lustfyllt avbrott där barn kan hämta kraft. 
Några få lärare lyfte inomestetisk kunskap, det vill säga lärandet i dans som 
ämne. Detta visade sig innan det projekt som gjorts i studien där de använde 
sig av lärandeobjekt. Efter projektet visade det sig att de fått syn på lärandet i 
de estetiska ämnena och inte bara görandet. En viss kunskap behöver lärarna 
för att kunna undervisa i de estetiska ämnena och de behöver inte vara musi-
ker eller dansare för att barn ska erövra ny kunskap inom ämnet.  
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4 TEORI 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
 
Analysen av datamaterialet i denna studie har utgått från ett sociokulturellt 
perspektiv. Det sociokulturella perspektivet utgår från Vygotskijs teori kring 
lärande och utveckling. Denna studie undersöker hur förskolebarn förklarar 
sin uppfattning kring materiens oförstörbarhet utifrån en lösningsprocess. 
Syftet i studien handlar även om hur dans kan påverka förskolebarnens för-
klaringar. Det sociokulturella perspektivet handlar om att vi erövrar kunskap 
om världen tillsammans med andra i världen och där vår kultur har en stor 
påverkan. Vygotskij menade att språk och kommunikation är viktiga redskap 
för att dela samhällets erfarenheter. Människor vill alltid hitta nya sätt att 
tänka på för att förstå världen. Vygotskij menade att de erfarenheter och kun-
skaper vi använder i nya situationer i interaktion med andra skapar nya kun-
skaper och erfarenheter. Vygotskij kallade detta ”den närmsta utvecklingszo-
nen”. Den kunskap vi besitter kan vi ta till för att skapa nya erfarenheter 
(Säljö, 2011). Vygotskij menade att fantasi är ett sätt att tolka verkligheten 
och att barn har en förmåga att genom fantasin skapa något nytt av sina tidi-
gare erfarenheter (Vygotskij, 1995).  
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5 METOD 

5.1 Urval 
 
Deltagarna i studien är barn mellan fyra och sex år. Alla går i förskolan på en 
äldrebarnsavdelning. Eftersom metoden består av en dansaktivitet har jag valt 
en förskola där barnen är bekanta med dans sedan tidigare. Jag valde även en 
förskola där barnen var bekanta med mig, så barnen skulle känna sig trygga. I 
och med att antalet barn i en viss ålder på avdelningen är begränsad har ingen 
särskild åldersgrupp valts ut. Alla barnen som gett medgivande och är närva-
rande den dagen studien genomförs kommer delta i undersökningen. 
 

5.2 Datainsamlingsmetod 
 
Eftersom jag är intresserad av barns förklaringar om materiens oförstörbarhet 
har intervjuer med barn valts. Utifrån ett specifikt tema som ska beröras kom-
mer jag ställa följdfrågor. Därför har valet gjorts att utföra semistrukturerade 
intervjuer. Anledningen till att jag valde semistrukturerad intervju är att inter-
vjuformen är flexibel. Då skapas det möjligheter att ändra på någon fråge-
ställning utifrån barnens svar för att få en ökad förståelse av barnens uppfatt-
ningar (Bryman, 2011). Det kan underlätta att genomföra intervjuer med barn 
genom att delta i barnens lek. Det kan vara enklare att få tillträde och bli ac-
cepterad av barnen och få ta del av barnens tankar och kunskaper (Bengtsson 
& Hägglund, 2014). Bryman (2011) menar att en kvalitativ intervju kan likna 
ett vanligt samtal. Utifrån det valde jag att intervjua barnen under demon-
strationslaborationen för att höra deras uppfattningar av fenomenet. Därefter 
genomförs en dansaktivitet med barnen. Dansaktiviteten utgår från partiklar-
nas rörelse utifrån lösningsprocessen och avdunstningen. Dansaktiviteten ge-
nomförs då undersökningen också vill ta reda på hur dansen kan påverka 
barns förklaringar om uppfattningen kring samma fenomen. Därefter inter-
vjuas barnen igen för att ta reda på om dansen påverkat deras sätt att förklara 
fenomenet.   
  

5.3 Genomförande 
 
Studien genomfördes under en dag och de barnen som gett sitt medgivande 
och var närvarande denna dagen deltog. Denna dagen fanns det åtta barn när-
varande som deltog. Barnen fick komma in i salen där det redan stod uppdu-
kat med de sakerna som skulle användas i demonstrationslaborationen. De 
gick in med en förväntan och undrade vad det var och vad vi skulle göra. In-
nan jag startade informerade jag barnen om tillvägagångssättet. Det startade 
med en demonstrationslaboration där barnen fick observera hur salt löser sig i 
vatten och hur det ser ut efter att vattnet avdunstat. Under demonstrationsla-
borationens gång ställde jag intervjufrågor (se bilaga 1) till barnen. För att 
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kunna undersöka om dans som estetisk lärprocess kan stödja barns lärande 
använde jag en dansaktivitet. De fick delta i dansaktiviteten och efter den in-
tervjuades barnen för att ta reda på deras eventuella nya uppfattningar om fe-
nomenet.  
 
I demonstrationslaborationen började jag med att visa materialet som skulle 
användas. Materialet som användes var vatten och något att hälla vattnet i 
samt salt och en sked. Aktiviteten gick till så att jag visade barnen vattnet för 
sig och saltet för sig. Genom att barnen skulle få använda alla sina sinnen 
fick de smaka på både saltet och vattnet innan det blandas. Sedan blandas sal-
tet ner i vatten och rörs om. Då löstes saltet upp och syntes inte mer för blotta 
ögat. Barnen fick även här smaka på vattnet och fundera över vad som skett. 
För att visa på att saltet inte försvunnit visade jag hur det ser ut när vattnet 
avdunstat. En skål som stått några dagar hemma hos mig så vattnet avdunstat 
visades upp för barnen. Jag förklarade för barnen vad som skett, både i bland-
ningen och avdunstningen. 
Under demonstrationslaborationens genomförande intervjuade jag barnen i 
grupp vad deras uppfattning är vad som sker i de olika skedena av lösnings-
processen. Dessa intervjuer sker med ljudupptagning som kommer att använ-
das som data. 
 
Efter demonstrationslaborationen och intervjuerna med barnen fick barnen 
göra det som skedde i demonstrationslaborationen i kroppen genom att få 
dansa. Eftersom jag vill se hur barn förklarar fenomenet efter att ha använt 
sig av dans som ett estetiskt uttryckssätt fick barnen göra materiens oförstör-
barhet genom att gestalta med kroppen. Dansaktiviteten innebar att barnen 
fick röra sig tillsammans med musik och kroppsligt gestalta det som skedde 
med saltet som blandades i vattnet som sedan avdunstade. Vi gick genom 
dansen utan musik först för att sedan lägga till musiken. Dansrörelserna ut-
gick från partiklarnas rörelse i lösningsprocessen och avdunstningen. Två 
barn var salt och resten var vatten. De som var salt stod sammankopplade i 
mitten av rummet och vattnet kom från ett hörn. Vattnet rörde sig mot och se-
dan runt saltet och därefter tog de tag i en varsin av de som var salt. Vattnet 
bildade en cirkel runt den som var salt. Det bildades två grupper på detta sätt. 
Ena gruppen stod med magen mot saltet och den andra stod med ryggen mot. 
Detta utifrån hur molekylerna gör i lösningen. De som var vatten dansade 
bort från golvet när avdunstningen började. Till slut var vattnet borta från 
golvet och saltet blev kvar som stillastående statyer. Under dansaktiviteten 
lyssnade barnen noggrant vad de skulle göra. Barnen ville gärna dansa flera 
gånger till musiken. Därefter frågade barnen om de fick byta från att ha varit 
salt i dansen till att vara vatten. De barn som ville fick byta och så dansade 
dem igen. När dansaktiviteten var slut satte vi oss igen där demonstrationsla-
borationen genomförts. 
 
Efter dansen utfördes intervjun ytterligare igen med barnen om samma feno-
men. Barnen fick återgå till vad som skedde under demonstrationslaborat-
ionen. Därefter genomfördes samma intervjufrågor med barnen i grupp för att 
se om det är något som de ändrar uppfattning om. Även denna gång gjordes 
ljudupptagning av intervjuerna. Genomförandet tog cirka 20 minuter. Barnen 
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hade då svårare att hålla fokus och en del lade sig ner på golvet. När jag frå-
gade om det var något mer de ville säga innan vi slutar så var det ett barn 
som sa: ”Vet du en sak? Jag orkar inte mer nu”. Ett tydligt svar avslutade in-
tervjun.  
  

5.4 Bearbetning av data 
 
I analysen av datamaterialet har en tematisk analys valts. Den tematiska ana-
lysen är bra då det synliggör hur barnens svar förhåller sig på olika sätt till 
det kemiska fenomenet under demonstrationslaborationen. En tematisk ana-
lys har en induktiv ansats, det vill säga att det skapas kategorier utifrån data 
(Löfgren, 2014; Fejes & Thornberg, 2015). Jag började med att lyssna genom 
intervjuerna och därefter transkribera dem i Word. Först lyssnade jag på in-
spelningarna av intervjun där barnen förklarar varför saltet försvinner och 
varför saltet finns kvar när vattnet avdunstat och vart vattnet tagit vägen. Där-
efter identifierades alla ställen där barnen gav en förklaring och dessa skrevs 
in i en tabell. När detta gjorts sorterades de förklaringarna som hade liknande 
tematisk innebörd och kategoriserade dessa i olika grupper. 
 
Förklaringarna kategoriserades med hjälp av markeringspennor. När katego-
rierna var klara namngavs de olika förklaringsmodellerna utifrån innebörden 
av kategorin. Förklaringsmodellerna och antal förklaringar för varje förkla-
ringsmodell fördes ner i en tabell. Eftersom antalet förklaringar varierade från 
första intervjutillfället och andra intervjutillfället kompletterades antalen även 
med procentuella siffror för att visa en mer rättvis bild i jämförelsen mellan 
före och efter dansaktiviteten. Därefter jämfördes antalet och andelen av de 
olika förklaringsmodellerna före och efter dansaktiviteten.   
 

5.5 Trovärdighet  
 
Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) menar att validitet handlar om vad som 
mäts, det vill säga karaktären hos datamaterialet och relationen till teorin och 
att reliabiliteten handlar om hur det mäts, det vill säga om metoden är pålitlig 
och trovärdig. 
I min studie har jag utgått från barns perspektiv för att ta reda på barns parti-
keltänk i deras förklaringar, både innan och efter en dansaktivitet. Därför val-
des semistrukturerad intervju med barnen. Genom valet av metod ökar tro-
värdigheten då datamaterialet kan svara på min frågeställning. I studien del-
tog åtta barn och för att öka reliabiliteten kan undersökningen genomföras i 
fler barngrupper. Däremot är det svårt att uppnå samma förutsättningar ef-
tersom barnen som deltagit i denna studie är bekanta med mig och dans som 
aktivitet. 
Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där kommunikation är ett vik-
tigt redskap för att dela erfarenheter. Kommunikation är inte enbart den ver-
bala kommunikationen utan den sker på olika sätt. Detta sänker validiteten då 
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denna studie enbart kommer analysera barnens verbala förklaringar genom 
intervju. För att öka trovärdigheten i relation till teorin kan metoden komplet-
teras med observationer för att även få syn på barns görande som kommuni-
kation. Enligt Thornberg och Fejes (2015) handlar generalisering om ifall re-
sultaten från studien kan appliceras på andra personer och situationer som 
inte varit med i studien. Utifrån denna studien kan det vara svårt att generali-
sera resultaten både genom att det genomfördes semistrukturerade intervjuer 
med barn från samma avdelning på en förskola och eftersom barnen både är 
bekanta med mig och dans som aktivitet. En annan orsak är att undervis-
ningen i kemi ter sig på olika sätt i förskolorna så barn har med sig sina olika 
erfarenheter i förklaringarna av lösningsprocessen och avdunstning. Det kan 
dock visa sig att barns förklaringar på andra förskolor utgår från några av för-
klaringsmodellerna som finns med i denna studie.    
 

5.6 Etiska övervägande  
 
Jag kontaktade först förskolechefen och därefter förskollärare på en förskola 
och dessa godkände undersökningen. Efter att jag presenterat upplägget för 
förskollärarna delade jag ut ett informationsbrev och samtyckesblankett (se 
bilaga 2) till alla vårdnadshavare på en av förskolans avdelningar. Eftersom 
undersökningen kommer utföras under en dag kommer de barn som godkänt 
förfrågan att delta som är närvarande den dagen. 
  
Eftersom barnen kommer vara delaktiga i min undersökning har vårdnadsha-
varna tagit del av information om undersökningen och givits möjlighet till 
samtycke för barnets medverkan. Löfdahl (2014) lyfter att om barn under 15 
år är involverande i undersökningen ska vårdnadshavare alltid informeras och 
ge samtycke för barnens medverkan. I informationen framkommer det att de 
när som helst kan avbryta sin medverkan fast de tidigare gett samtycke. I in-
formationen framgår syftet och metod och vad det innebär för de medver-
kande. Det framgår om nyttjandekravet som innebär att material och resulta-
tet inte når ut till obehöriga samt att all data förstörs när arbetet är klart. De 
som deltar garanteras konfidentialitet vilket innebär att jag kommer avidenti-
fiera de medverkande och utvald förskola (Löfdahl, 2014).  
 
I och med att det är barn som deltar måste jag vara observant på barnens vilja 
att delta i undersökningen. Det kan vara så att vårdnadshavarna gett samtycke 
men barnet inte verkar vilja delta. Innan undersökningen börjar så förklaras 
undersökningens gång och barnen får frågan ifall de vill vara med. Under in-
tervjuerna kommer de barn som vill få ge sina förklaringar av deras uppfatt-
ningar av det som sker. Det finns inget krav att varje barn ska ge en förkla-
ring. Barnen får frågan och väljer själva ifall de vill delta i dansaktiviteten. 
Eftersom studien innehåller flera moment gäller det att begränsa tiden för 
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dansaktiviteten så barnen kan fokusera på andra intervjutillfället. Det gäller 
som Skånfors (2009) uttrycker det, att ha en etisk radar. Det innebär att vara 
uppmärksam på hur barnet uppfattar din närvaro. Det gäller att lyssna på bar-
net, både genom sina verbala men också kroppsliga uttryck. Där gäller det att 
lyssna på barnet och respektera dess önskan.     
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6 RESULTAT 

6.1 Barns sätt att förklara sin uppfattning av det kemiska 
fenomenet innan dansaktiviteten 

 
Under demonstrationslaborationen förklarade barnen fenomenen på olika 
sätt. Det visade sig att barnens förklaringar om deras uppfattningar kring det 
kemiska fenomenet handlar om mänskliga egenskaper, det som sker och 
övernaturliga krafter. Det visade sig att barn använder animistiska förkla-
ringar något som Thulin (2011) och Helldén (2015) menar på att barn gör då 
de utgår från sin erfarenhet. Barnens förklaringar utgår även från verb något 
som Sundberg m.fl. (2016) lyfter att förskollärare med fördel kan utgå från 
för att upptäcka naturvetenskap i barnens görande. Magi är en förklaring bar-
nen utgick ifrån i sina förklaringar. Studier visar på att det är svårt för de 
yngsta barnen att förstå det osynliga och då också svårt att förklara dessa fe-
nomen (Helldén m.fl., 2015). De förklaringsmodellerna som utgår från bar-
nens förklaringar kategoriserades ner och de är: 
  
Animistiska förklaringsmodeller 
Denna kategori är de förklaringar där barnen beskriver fenomenet utifrån 
egenskaper och beteende hos levade ting. Dessa beskrivningar kallas anim-
ism (Helldén m.fl., 2015). Barnen förklarade att ”saltet blev osynligt för att 
det blev för starkt och varmt för dem” eller att ” saltet blev rädda för vattnet” 
när barnen förklarade varför saltet inte syntes i vattnet. Barnen använder sina 
erfarenheter och lägger in mänskliga egenskaper så som rädd, starkt och 
varmt i sina förklaringar av fenomenet.   

   
Naturvetenskapliga förklaringsmodeller  
Denna kategori är de förklaringar som utgår från verb och beskriver både 
egenskaper, skeende och process av olika ämne utifrån naturvetenskapligt 
språkbruk. Barnens förklaringar om vad som hänt med saltet när vattnet sma-
kar salt fast vi inte kan se det utgick från skeendet. Dessa förklaringar var att 
saltet” tas isär” och ”det smälter”. Barnen förklarade även orsak och verkan 
genom att förklara vad som orsakade och vad det ledde till. Barn förklarande 
att ”vattnet gjorde det” när jag undrade vart saltet tog vägen? De sa även att 
”det torkar av solen” när jag undrade vart vattnet tog vägen när det försvun-
nit. En del barn förklarade att ”saltet blev osynligt” som är egenskap av mate-
ria inom naturvetenskapligt språkbruk.  

  
Magiska förklaringsmodeller 
Magi är förklaringar till det som händer och det sker utanför vår kontroll. 
Barnen förklaringar blev av magisk karaktär då förklaringen handlade om 
övernaturliga krafter. Deras enkla förklaring kunde vara att ”det är magi” el-
ler att ”skålen öppnades och allt vatten rann ut”. 
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När första intervjun genomförts under demonstrationslaborationen hade bar-
nen stor motivation att prata om det kemiska fenomenet. Totalt 24 förkla-
ringar hade barnen under hela processen om fenomenen innan dansen. I ta-
bellen nedan ges en översikt hur förklaringarna fördelades mellan de olika 
kategorierna. 
 
Kategori Antal förklaringar  

innan dans 
Beräknat i procent 

Animistisk förklarings-
modell 

3 12,5 % 

Naturvetenskaplig för-
klaringsmodell  

15 62,5 % 

Magisk förklaringsmo-
dell 

6 25 % 

 
Tabellen visar att nästa två tredjedelar av förklaringarna var av naturveten-
skaplig karaktär. Vilken då visar sig vara det mest dominanta sättet att för-
klara fenomenet hos barnen. Magiska och animistiska förklaringsmodeller fö-
rekom i mindre utsträckning men även dessa var återkommande förklarings-
modeller hos barnen.    
 

6.2 Barns sätt att förklara sin uppfattning det kemiska fe-
nomenet efter dansaktiviteten 

 
Efter att vi gestaltat det naturvetenskapliga fenomenet genom att dansa var 
barnen trötta och mindre motiverade att prata om det kemiska fenomenet. 
Därav att det förekom mindre antal förklaringar efter dansen än innan. Bar-
nen hade totalt 18 förklaringar efter dansen. I tabellen nedan ges en översikt 
över hur förklaringarna fördelade sig mellan kategorierna. Eftersom det inte 
framkom några nya typer av förklaringsmodeller används samma kategorier 
som tidigare.   
 
Kategori Antal förklaringar efter 

dans 
Beräknat i procent 

Animistisk förklarings-
modell  

1 5,5 % 

Naturvetenskaplig för-
klaringsmodell 

14 77,8 % 

Magisk förklaringsmo-
dell 

3 16,7 % 

 
I översta tabellen kan vi se att 62,5% av förklaringarna var av naturveten-
skaplig karaktär och att den nu ökat till 77,8% efter. Vi ser dock att antalet 
vetenskapliga förklaringsmodeller är ungefär det samma som tidigare. Detta 
beror på att det totala antalet förklaringar var färre efter dansen än innan. 
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Skillnaden är att antalet magiska förklaringar sjunkit med hälften och anim-
istiska förklaringar har sjunkit två tredjedelar efter dansen jämfört med innan 
dansen. 
 
Resultatet visar därför att andelen naturvetenskapliga förklaringsmodeller har 
ökat efter dansen om vi jämför med de andra typerna av förklaringsmo-
dellerna. Det var också den förklaringsmodell som hade mest förklaringar in-
nan dansen jämfört med de andra förklaringsmodellerna. Det visar sig även 
att magiska förklaringsmodeller sjönk till hälften efter att barnen deltagit i 
dansaktivitet. Barnens animistiska förklaringsmodell visade sig ha minst an-
tal förklaringar innan dansen och sjönk med två tredjedelar efter.  
 

6.3 Dans som meningsskapande 
 
Resultatet visar att andelen naturvetenskapliga förklaringsmodeller ökar efter 
dansen. Detta tyder på att dans som estetisk lärprocess är meningsskapande 
för barnen kring materiens oförstörbarhet utifrån ett partikelperspektiv då de i 
högre grad använder sig av naturvetenskapliga begrepp i sina förklaringar av 
fenomenet. Det visar sig att dansen är ett medel för att undersöka och förstå, 
något som Sheridan och Williams (2018) menar på. Barnen gestaltade feno-
menet utifrån partiklarnas rörelse som visar sig vara gynnsamt i barnens me-
ningsskapande av materiens oförstörbarhet.    
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7 DISKUSSION 

7.1 Resultatdiskussion 
 
Resultatet visar på att barn använder sig av olika sätt att förklara det fenomen 
som uppstod under demonstrationslaborationen. Fördelningen mellan de 
olika förklaringsmodellerna ändrades efter dansen. Inom den kategorin bar-
nen förklarade mest både innan och efter dansen var naturvetenskapliga för-
klaringsmodeller. Det visar på att barnens förklaringar handlar om det som 
sker och händer utifrån naturvetenskapligt språkbruk. De använder sig ofta av 
verb i sina förklaringar över det kemiska fenomenet. Sundberg m.fl. (2016) 
menar att genom att undersöka fenomen utifrån verb skapas möjlighet för va-
riation till olika saker, så som tex. material och mängd. Denna kategori av 
förklaringar ökade efter dansen. 
 
Efter dansen kan intervjun liknas med metakognitivt samtal. Pramling Samu-
elsson m.fl. (2015) menar att metakognitiva samtal kan användas för att ut-
veckla barns förmågor. Den liknar även det Dewey menar att det vi gör 
skapar mening och när vi reflekterar över våra erfarenheter av handlandet det 
är då lärande sker (Sundgren, 2011). Barnen och jag samtalar och reflekterar 
över fenomenet utifrån det vi gjort i dansen, hur vi gjorde det och varför och 
detta kopplat till tidigare demonstrationslaboration. Sundberg m.fl. (2016) 
menar att kemiska processer handlar om rörelse och förändring som är svårt 
att konkretisera. Barnens naturvetenskapliga förklaringar om skeendet ökade 
efter dansen. Detta kan bero på att barnen i dansen har utforskat fenomenet 
själva med kroppen som gör att svaren därefter handlar om skeendet av feno-
menet. Den ökningen kan också förklaras genom att barnen i intersubjektivi-
tet förstår sin omvärld. Det är med kroppen vi samspelar och förstår vår om-
värld och det är så vi förklarar för andra (Løkken, 2006). Mina resultat tyder 
på att barnen fick erfarenhet av att gestalta salt och vatten i dansen och då 
skapades det en större förståelse av hela händelsen av fenomenet. 
 
Barnen använder sig av sin fantasi, som i detta fallet kan kopplas till hur bar-
nen förklarar fenomenets egenskaper utifrån levande ting. Vygotskij menar 
att barn använder sin fantasi för att tolka verkligheten (Lindqvist, 1997). Ett 
barn förklarade att ”saltet blev rädda för vattnet”. Barnet utgår från sina tidi-
gare erfarenheter om vad som kan vara orsaken till att något försvinner och 
förklaringen blev att saltet försvann för att det blev rädd för vattnet. Barnens 
förklaringar är animistiska (Helldén m.fl., 2015) och utgår från deras erfaren-
heter och då använder de sig av egenskaper och beteenden som levade ting 
har och överför dem även till de icke levande tingen. Vygotskij menar att fan-
tasi är en kunskapsprocess som skapar nya erfarenheter av våra gamla, det 
vill säga förhållandet mellan reproduktion och produktion (Lindqvist, 1997). 
Resultatet visar att barnens förklaringar utifrån animistiska förklaringsmo-
dellen var fler före dansen än efter. Barnens kunskap och erfarenhet som an-
vänds i interaktion med andra genom dansen skapar nya erfarenheter och ny 
kunskap. Det som Vygotskij kallar ”den närmsta utvecklingszonen” (Säljö, 
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2011). Resultaten visar på att de föreställningar som fanns om fenomenet före 
dansen ändrades då barnen erövrade nya erfarenheter och därför förklarar 
barnen fenomenet utifrån sin nya förståelse. Anderssons och Gullbergs 
(2014) avhandling visar att genom att utforska fenomen tillsammans på ett 
kreativt och lekfullt sätt skapas det ny kunskap och erfarenhet. Även om det 
fått kritik för att försvåra fortsatt lärande med andra sätt att förklara ett feno-
men, så som metaforer, animism eller antropomorfistiskt så menar Thulin 
(2011) att antropomorfistiska samtal är en resurs för meningsskapande och 
behöver därför inte väljas bort. 
 
Under demonstrationslaborationen visade det sig att barnen gärna ville smaka 
och lukta på blandningen och saltet. För att kunna öka sin förståelse av feno-
menet tar barnet till flera sinnen. Genom att smaka och lukta tar de till sig 
mer kunskap för att kunna förstå och förklara det som sker. Detta tyder på att 
barnen använder amodal perception (Haugen, 2006) för att med flera av sina 
sinnen förstå vad det är som sker.      
 

7.2 Metoddiskussion 
 
I och med att jag genomförde semistrukturerad intervju under demonstrat-
ionslaborationen blev det en gruppintervju med barnen. Detta gjorde att alla 
barn inte var med i samtalen under demonstrationslaborationen. Bengtsson 
och Hägglund (2014) anser att en del barn klarar av att bli intervjuade i arran-
gerade situationer medan en del barn upplever det obehagligt och det leder 
till att samtalet blir fåordigt och stelt. Det märktes väl att de barn som var 
verbalt kompetenta var mest synliga i samtalet. En del pratade hela tiden me-
dan något barn svarade på någon enstaka fråga. Alla barn hade inte lika lätt 
att uttrycka sig verbalt. Så även de barnen som inte svarade verbalt på frå-
gorna i intervjun kan ha en massa förklaringar över fenomenet som inte kom 
fram. Scott (2008) menar att barn under sju år kan ha svårigheter att veta vad 
de sagt och vad de egentligen menar med det de säger. Därför kan det vara en 
fördel att intervjua barn både enskilt och i grupp. Däremot lyfter Mayall 
(2008) att gruppintervjuer är generellt positivt eftersom barn lyssnar och stöt-
tar varandra i samtalet. 
  
För att fått tillgång till alla barnens funderingar om fenomenet skulle inter-
vjuerna kunna kompletterats med individuella intervjuer. Genom att intervjua 
enskilt kan förklaringar komma från de barn som inte förklarade under 
gruppintervjun. För att öka validiteten skulle även observation vara en metod 
som kunde användas som komplement. Genom att observera dansen synlig-
görs de barn som inte är starkt verbala i sin kommunikation utan använder 
andra uttryckssätt för sin kommunikation. Utifrån Reggio Emilia filosofin an-
vänder barn sig av olika uttryckssätt i sin kommunikation (Dahlberg & Åsén, 
2011). 
    
Eftersom dansen var en del av min metod behövde jag vara medveten om att 
barn har olika deltagarstrategier i sitt meningsskapande. Medvetenheten gör 
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att även om barns deltagarstrategi är reception, det vill säga att barnet står 
och iakttar, är de mottagande för det som sker (Vist, 2006).  
 
Under dansen fick barnen vara salt och vatten för att kroppsligt gestalta det 
som skedde under demonstrationslaborationen. Det jag märkte var att en del 
barn ville dansa flera gånger och ville gärna byta med varandra. De som ville 
fick både prova att vara salt och vatten i dansen. Det kan ha varit en fördel att 
barnen fick gestalta alla komponenter som fanns med i demonstrationslabo-
rationen för att få en helhetsbild av vad de olika komponenterna gör. Däre-
mot kan det också vara en nackdel ifall det blir en förvirring om barnen inte 
kommer ihåg vad de dansade när.   
 
I efterhand förstår jag vikten av att genomföra en så kallad pilotintervju. Det 
innebär att göra en generalrepetition av sin intervju med någon du känner. 
Detta görs för att prova på och göra sina misstag och lära av dem innan själva 
intervjun (Löfgren, 2014). Min upplevelse av att intervjua barn är att det är 
svårt. Barn pratar lätt samtidigt så det är svårt där och då att uppfatta svaren. 
Det är väldigt lätt att då omformulera sin fråga för att förtydliga eftersom 
man själv inte uppfattat barnets svar. Dessa formuleringar kan lätt bli riktade 
frågor.  
 
Från början hade jag en tanke om att barnen även skulle få dokumentera ner 
på ett papper vad som hände under demonstrationslaborationen. Under det 
tillfället skulle intervjuerna ske med barnen två och två. De skulle även få 
återgå till dessa dokumentationerna efter dansaktiviteten för att utifrån den 
berätta ifall de ville ändra på något. Denna information fick vårdnadshavarna 
i informationsbrevet. Detta ändrades efter en diskussion med förskollärarna 
på förskolan. Eftersom jag inte ville att det skulle bli för många moment för 
barnen tänkte jag att undersökningen skulle ske under två dagar. Tyvärr var 
det många av de deltagande barnen som inte närvarande de dagar som skulle 
passa förskolan att jag kom en gång till.  Det visade sig även att under min 
undersökning på förskolan skulle de andra barnen vara ute med förskollä-
rarna och jag var själv med de deltagande barnen inne. Detta gjorde att jag 
valde att göra en gruppintervju istället eftersom ingen kunde vara med de bar-
nen inne som just då inte skulle bli intervjuade. En annan aspekt var att det 
kunde komma funderingar från barnen under demonstrationslaborationstill-
fället som kunde vara värdefulla som datamaterial. 
 
Metoden i denna studie innebar flera moment där först en intervju genomför-
des under demonstrationslaborationen och därefter en dansaktivitet för att se-
dan återgå till intervjuer. Det visade sig att antalet förklaringar var lägre efter 
dansen än innan som tyder på att barnen tappat motivationen. Detta upplägget 
av metoden skulle ha spridits ut sig över flera dagar för att inte alla momen-
ten skulle ske en och samma dag för barnen. På så sätt skulle motivationen 
öka för barnen att delta i undersökningen.  
 
Metoden i denna studie gör att resultatet inte är generaliseringsbart eftersom 
den genomfördes med åtta barn från samma avdelning. Däremot skulle 
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undersökningen kunnat genomföras på flera förskolor för att på så sätt öka 
generaliseringsbarheten.  
 

7.3 Slutsats 
 
Denna studie visar att dans kan vara gynnsamt för att vara meningsskapande 
för barn i sin uppfattning kring materiens oförstörbarhet utifrån partikelper-
spektivet. Genom att kroppsligt gestalta utifrån partiklars rörelse skapas 
större förståelse av fenomenet. Barn förklarar kemiska fenomen utifrån olika 
förklaringsmodeller. Dessa är naturvetenskapliga förklaringar, animistiska 
förklaringar och magiska förklaringar. Den förklaringsmodell som barnen an-
vänder sig mest av är naturvetenskapliga förklaringsmodeller. Sundberg m.fl. 
(2016) menar genom att använda sig av verb inom kemi i barnens undersök-
ningar och lekar så underlättar det till vidare undersökning utifrån att variera 
tex. material och temperatur. Det visar sig i denna studie att barn använder 
sig redan i stor grad av verb i sina förklaringar. När barnen får gestalta det 
kemiska fenomenet utifrån partiklarna genom att dansa visar det sig att bar-
nens naturvetenskapliga förklaringar ökade. Det visade sig även att de anim-
istiska förklaringarna sjönk efter dansen. Utifrån detta visar studien även att 
genom att använda sig av estetiska uttryckssätt, så som dans, skapar barn nya 
erfarenheter från sina tidigare erfarenheter.  
     

7.4 Vidare forskning 
 
Denna studie fokuserade på hur barn förklarar ett kemiskt fenomen och hur 
de förklaringarna ändrades efter en dansaktivitet. Det visade sig att alla barn 
har olika grader av verbal kompentens. Därför är det viktigt att barn får möj-
lighet att använda olika uttryckssätt. Eftersom barn har olika uttrycksätt att 
både ta in kunskap och förmedla kunskap skulle det behöva synliggöras mer 
hur estetiska lärprocesser gynnar undervisningen av naturvetenskap i försko-
lan. Det skulle vara intressant att studera hur barn uttrycker andra kemiska fe-
nomen genom olika estetiska uttryckssätt. Ett sätt kan vara att gestalta vatt-
nets faser med musik för att ta reda på hur barn uttrycker sin förståelse av fe-
nomenet genom musik. Hur visar barn på sin förståelse av vattnets faser ge-
nom musik och hur kan detta tolkas av förskollärare? Detta är en intressant 
fråga att ta med sig till vidare forskning.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
Vi hade salt i vattnet. Det blev mindre och minder salt. Tillslut kunde vi inte 
se något salt längre.  
Jag under vad som hände med saltet? Gör ni också det?  
 
1.Vart tror ni saltet tog vägen? 
 
Vi smakade på vattnet och då smakade det salt. Fast det syns ju inget salt. 
Undra hur det kan komma sig? 
 
2. Hur kan det komma sig att vattnet smakar salt fast vi inte kan se saltet? 
 
Om vi låter saltvattnet stå kommer vattnet försvinna. Undrar vad som händer 
med vattnet efterhand som det försvinner? 
 
3. Vart tar vattnet vägen när det försvinner? 
 
När vattnet försvunnit fanns det salt kvar? Undrar vart saltet kom ifrån? 
 
4. Hur kan det komma sig att det fanns salt kvar när vattnet avdunstat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 

Bilaga 2 
 
INFORMATIONSBREV TILL DELTAGARE I STUDIEN 
Syfte med studien 

Syftet med undersökningen är att få ökande kunskaper om barns uppfatt-

ningar inom kemiska processer då de får använda estetiska lärprocesser. I 

detta fallet kommer det handla om massans oförstörbarhet och dans som ut-

trycksmedel. Jag önskar därför att göra två aktiviteter och intervju med ditt 

barn om detta.  

Frivillighet 	

Deltagande i studien är helt frivilligt. Vill du inte att ditt barn deltar eller om 

barnet själv inte vill bli intervjuat och delta i aktiviteterna är det givetvis helt 

okej. Det är okej att barnen drar sig ut ur undersökningen medan den pågår 

även om deltagaren svarat ja för att delta. 

Intervjuerna 

Ungefär sex barn i åldern 4–5 år kommer att delta under en undervisningsak-

tivitet och en dansaktivitet samt intervjuas i studien. Barn kommer att inter-

vjuas tillsammans efter att de fått dokumentera det de gjort under aktivite-

terna. Intervjuerna och aktiviteterna kommer vara i ungefär 15 minuter var-

dera. För att jag ska ha möjlighet att skriva ner barnens tankar kommer jag 

spela in ljud under intervjuerna. 

Användning av insamlad data 

När jag har skrivit ner det barnen sagt och tillsammans med deras doku-

mentation analyserat kommer inspelningarna raderas och dokumentationerna 

förstöras. Jag kommer anonymisera namn och plats. Intervjuerna och barnens 

dokumentationer kommer ligga till grund för mitt examensarbete.  

 
 
 
 
 
 
 



	

 

Medgivande/ej medgivande till barnets deltagande i 
studien 
 
Barnets namn: ………………………………………………………… 
 
                        Ja, jag ger mitt medgivande till att mitt barn får delta.  

    Nej, jag ger inte mitt medgivande till att mitt barn får delta. 
 
 
Plats:…………………………………….  Datum:       /     2018 
 
………………………………………………………  
Vårdnadshavares underskrift 
 
Alla vårdnadshavare är informerade:    Ja      Nej  
 
Lämnas senast 20/4  
Om ni har några frågor så kontakta gärna mig!  
 
Ida Brandberg 
ida.brandberg@icloud.com 
Telefonnummer: 070-xxxxxxx 
 
 
 
 
 
  
Tillsammans med informationsbrevet och medgivandeblanketten fick vård-
nadshavarna information från mig via förskolans lärportal. 
Hej Mitt namn är Ida Brandberg. Jag går på förskollärarprogrammet och nu 
håller jag på med examensarbetet och vill gärna ha er hjälp till min undersök-
ning som jag ska genomföra. Nästa gång du lämnar/hämtar ditt barn kommer 
det finnas information om min undersökning och en blankett för medgi-
vande/ej medgivande. Hoppas ni och era barn vill hjälpa mig med detta.  
Mvh Ida Brandberg 
	
	
	
	
	
	
	
 


