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Abstract 

The purpose of this study is to define children’s transformation of language 

when exploring the aggregational states of water. The theoretical frame is the 

socio-cultural perspective and phenomenography. The study is an 

observational study based on children’s participation in experiments and 

reflective conversations, all lead by pre-school teachers. Two separate groups 

of children have been observed for one day each when participating in the same 

experiment at two different times, to be able to tell if any difference in their 

perception and language can be seen through activities related to the object of 

learning. Reflective conversations have been held in between the experiments 

to give the children the opportunity to discuss what they experienced. Nine 

children at the age of two to three years old has been part of the study. The 

result of the study shows a change in children’s language. Words and concepts 

they have learned helps them to an increased understanding of their 

surroundings and the specific phenomenon, the aggregational states of water. 

Molecules, temperature, solid form, liquid form, gaseous form are words that 

the children noticed and used according to the result. The result also indicates 

that an interaction between children can generate an increased vocabulary. 

Preschool teachers' guiding questions and co-research also proved to support 

children's language development. 

Keywords: 

Pre-school, chemistry, language development 
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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva barns uppfattning och språkliga 

förändringar när de får undersöka vattnets faser. Examensarbetet utgår ifrån 

det sociokulturella perspektivet tillsammans med fenomenografi och grundas 

på kvalitativa observationer av två olika barngrupper som genomfört 

experiment och reflektionssamtal ledda av en förskollärare. De två 

barngrupperna har observerats under en dag där de genomfört experimentet 

under två tillfällen för att undersöka hur deras språk förändras genom 

aktiviteter relaterade till det specifika lärandeobjektet, vattnets 

aggregationstillstånd. Mellan de två experimenttillfällena har 

reflektionssamtal genomförts där barnen fått möjlighet att prata om det som 

upplevts. Studien genomfördes med barn i åldern två till tre år och sammanlagt 

deltog nio barn. Resultatet av studien pekar på en förändring i barns språk där 

nya begrepp och ett ökat ordförråd hjälper dem till en ökad förståelse för sin 

omvärld och det specifika fenomenet, vattnets aggregationstillstånd. 

Molekyler, temperatur, fast form, flytande form, gasform är ord som barnen 

enligt resultatet uppmärksammade och använde sig av. Resultatet pekar också 

på att ett samspel mellan barn kan generera ett ökat ord- och begreppsförråd. 

Även förskollärares vägledande frågor och medforskande visade sig skänka 

stöttning till barns språkutveckling.  

Nyckelord: 

Förskola, kemi, språkutveckling   
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1 INLEDNING  

Man kan tydligt se att när barn leker sker en kommunikation med andra eller 

med barnet själv. Säljö (2011) menar att kommunikationen kan ske både 

genom kroppsspråk och verbalt. Att använda sig av sitt språk genererar en ökad 

förståelse av omvärlden men också en större insikt och förståelse för sig själv 

som individ. Författaren beskriver språket som en mycket väsentlig del i det 

kommunikativa samspelet mellan oss människor. Språket anses också vara 

viktigt för kunskapsinhämtande och för att kunna formulera känslor och tankar. 

Enligt Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2014) tillägnar sig barn 

sin kunskap och utvecklar sitt språk i relation till naturvetenskap genom att i 

ett kommunikativt samspel utforska olika fenomen. Åberg och Lenz-Taguchi 

(2012) beskriver också att lyhördhet för barns tankar och reflektioner kan 

hjälpa till att skapa den meningsfulla miljö som ökar barnens intresse, lust och 

nyfikenhet för att undersöka saker i en lärorik och gemensam kontext. 

Författarna skriver vidare att ansvaret för att invitera barnen i dessa 

demokratiska sammanhang för diskussion, reflektion och argumentation ligger 

i förskollärarnas händer. 

Utbildningsdepartementet (2010) beskriver kemi i förskolan som ett begrepp 

barn ska få möjlighet att utforska med alla sinnen. Detta kan de utföra med 

hjälp av experiment eller vardagliga fenomen. Genom att de får förutsättningar 

för enkla experiment och samtal om vardagliga fenomen kan deras förståelse 

för kemi utvecklas. I förskollärarens uppdrag som finns beskrivet i läroplanen 

(Skolverket, 2016) ingår det att skapa förutsättningar för barns utveckling och 

stimulera deras nyfikenhet. Om det saknas kompetens hos förskollärarna inom 

det aktuella ämnet kan inget driva barnens kunskapsutveckling vidare och den 

riskerar att stanna av. Utbildningsdepartementet (2010) skriver vidare om hur 

förskollärare genom att ställa vägledande frågor och stötta barnen i det som de 

själva visar intresse för, leder barnen framåt i utvecklingen. Eftersom 

Skolverket (2016) beskriver att all verksamhet inom förskolan ska bedrivas 

utifrån en vetenskaplig grund, blir det förskollärarnas ansvar att se till att alla 

barns tankar och fundering får komma upp till ytan.  

  



De yngsta förskolebarnens språkutveckling  

relaterat till vattnets faser  Filippa Holmberg 

2 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Kemi och vattnet som fenomen 

Begreppet kemi beskrivs som en vetenskap fokuserad på hur materiella ämnen 

sammansätts och omvandlas samt vilka egenskaper ämnena har 

(Nationalencyklopedin, 2017). Vattnets kemiska fenomen är fokuset i denna 

studie och mer konkret handlar det om aggregationstillstånd fast, flytande och 

gas. Helldén, Karlefors och Vikström (2010) beskriver att när vattnet övergår 

från flytande form till gasform sker en avdunstning, vilket innebär att vattnet 

genom en passiv process blir till gas utan att koka. De molekyler som är 

snabbast lämnar vätskan. För att genomföra detta måste molekylerna ta energi 

från sin omgivning. Stelning är vad vattnets övergång från flytande form till 

fast form kallas. Larsson (2008) beskriver denna process som att i 

temperatursänkning tappar vattenmolekylerna sin rörelseenergi och rör sig 

långsammare. Mindre rörelseenergi hos molekylerna genererar att de sitter 

tätare ihop och i sinom tid hittar sina fasta platser. I denna studie kommer även 

begreppen stelning och avdunstning att beröras.  

1.2.2 Kemi i förskolans läroplan 

2016 reviderades förskolans läroplan och kemi fick därmed ett eget utrymme i 

målformuleringarna (Skolverket, 2016). Anledningen till detta var, enligt 

Skolinspektionen (2011), att det behövdes ett förtydligande kring det faktum 

att naturvetenskap är ett begrepp som innehåller kemi, fysik, biologi och 

teknik. I nuläget formuleras det aktuella läroplansmålet på detta sätt:  

               Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin  

               förståelse för naturvetenskap och samband i naturen,  

               liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska  

               processer och fysikaliska fenomen (Skolverket, 2016, s. 10). 

Utbildningsdepartementet (2010) beskriver i underlaget för förändringarna i 

den reviderade läroplanen att i samband med de nya målformuleringarna 

medföljer ett utökat krav på förskollärares ämneskompetens på flera fronter 

och en fördjupad kunskap och kompetensutveckling efterfrågas 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Ärlemalm-Hagsér (2014) tar i sin bok upp 

studier som påvisar att förskollärare upplever att de inte har kunnat utveckla 

eller tillägna sig den kompetens som krävs för att kunna arbeta med kemi och 

andra naturvetenskapliga ämnen i praktiken. Författaren beskriver samtidigt att 

förskollärares fokus på barns nyfikenhet, spontanitet och intressen som 

utgångspunkt för arbetet med naturvetenskap är av betydande karaktär. 
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1.2.3 Arbete med kemi i förskolan 

När den nya läroplanen träder i kraft 2019 gör begreppet undervisning också 

inträde i förskoleverksamheten. (Skolverket, 2018) Förskollärare ska i riktlinje 

med läroplanen ansvara för undervisning i ämnet kemi. Vilket förhållningssätt 

förskollärarna antar är givetvis avgörande för hur detta kommer att landa hos 

barnen och deras utveckling. Thulin (2009) beskriver utifrån sin forskning att 

barnen ofta ställer frågor i relation till kontexten eller aktiviteten för att få en 

möjlighet till djupare förståelse. Thulin (2009) beskriver även att när barnen 

får möjlighet att formulera egna hypoteser och teorier för att anta sig ett 

problem kan en process inledas där barnen får införliva nya kunskaper och 

generera en ökad förståelse för lärandeobjektet. Hansson, Löfgren och Pendrill 

(2014) beskriver att om man fångar upp barns intresse och frågor från tidigare 

erfarenheter av kemi kan man sedan förvalta dem genom att låta de vara 

byggstenar för ny kunskap. Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée 

(2014) menar att upprepning och kontext är två viktiga faktorer för utveckling 

och kunskapsinhämtande hos barn i relation till naturvetenskap. 

Samtal med verksamma förskollärare innan den egna studien talar för att vatten 

är ett material som är av största intresse för många barn, men vad vet vi 

egentligen om deras tankar om dess olika former? Denna studie bidrar till ökad 

kunskap och medvetenhet om de yngre förskolebarnens uppfattningar om den 

kemi som äger rum när vattnet övergår från en fas till en annan. 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att bidra med kunskap om barns språkutveckling angående 

vattnets aggregationsformer genom experiment och reflektionssamtal. 

1.4 Frågeställning 

• Hur förändras barns språk och begreppsanvändning? 

 

• Vilka begrepp tillägnar sig barnen genom aktiviteterna? 
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Larsson (2016) behandlar i sin studie frågan om hur barn och förskollärare 

utforskar och arbetar med fysiska fenomen som friktion, ljud, flytande och 

sjunkande. Författaren koncentrerar sig på att synliggöra det som barnen säger 

och barnens handlingar, tillsammans med andra, för sin egen utveckling. 

Resultatet pekar på att förskollärares kunskaper inom området spelar en 

betydande roll. Kunskap och förmåga att nå ut med den i samspel med barnen 

är det författaren lyfter som en fundamental del för att fysik ska kunna vara ett 

lärområde i förskolan. Den egna studien tar avstamp i Larssons (2016) 

slutsatser om hur förskollärare kan utforma verksamheten och vägleda barnen 

i jakten på meningsskapande lärande i ämnet kemi.  

Hansson, Löfgren & Pendrill (2014) genomförde en studie där undersökningen 

fokuserade på hur förskollärare kan synliggöra barns aktuella intresse för 

vatten. Resultatet indikerar att när förskollärare medvetet använder begrepp 

kring fasomvandling uppkommer frågor från barnen, dock flest om 

övergången från flytande till fast. I detta examensarbete fokuseras det istället 

på hur barnens uppfattningar och språk förändras samt hur de i samspel kan 

tillägna sig kemirelaterade ord och begrepp. Andersson (2001) beskriver i sin 

studie som berör barn i åldern fem till tio år hur barns förändrade uppfattning 

kring vatten är relaterat till en ökning i ålder. I studien återfinns begrepp som 

avdunstning, vattenånga och gas, som beskrivs som komplexa på grund av de 

är abstrakta. I studien beskrivs hur barn i fem-årsåldern beskriver avdunstning 

som att vattnet som är fokus i exemplet slutar att existera, att det blir till 

ingenting. Vidare beskrivs att först vid nio års ålder kunde barnen på egen hand 

formulera tankar och hypoteser som beskrev att vattnet blir till ånga. 

Anderberg (2003) framhåller att en utbyggnad av språket och tillägnandet av 

nya begrepp är värdefullt för kunskapsutvecklingen. Språket har central 

betydelse för kunskapsinhämtandet och oavsett samtalets syfte visar resultatet 

i Anderbergs (2003) studie att språkanvändning alltid är av betydande vikt. 

Eriksen Hagtvet (2004) beskriver att språkutvecklingen hos barn är beroende 

av det språk de hör användas i olika situationer runt omkring sig. I detta 

examensarbete blir detta relevant för att se hur barnens uppfattningar och 

förståelse förändras med hjälp av begreppsbildning.  

Thulin beskriver i sin avhandling från 2006 en studie om hur barn och 

förskollärare kommunicerar om olika naturvetenskapliga fenomen. Resultatet 

beskrivs som att barnens frågor om naturvetenskap ofta besvaras av en 

motfråga från en pedagog men att dialogen inte förs vidare framåt. Thulin 

(2006) beskriver också i sin studie att det förblir viktigt att som förskollärare 
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fånga upp frågor och hjälpa barnen att undersöka frågan eller fenomenet 

vidare. Löfgren och Helldén (2008) beskriver i sin undersökning att en 

signifikativ förändring kan urskiljas mellan innehåll i de första dialogerna 

mellan barn och pedagoger kring ett specifikt fenomen och de dialoger som 

äger rum efter att barnen fått utforska och erfara samma fenomen. Fokuset i 

detta examensarbete riktas in på vilka specifika ord och begrepp barnen, 

genom samspel i experiment, samtal och aktiviteter, kan tillägna sig.  

Thulin (2006) menar vidare att genom att få möjlighet att undersöka ett 

problem skapas en grund för fortsatt förståelse för det lärande objektet. 

Avsikten med denna studie är också att ge barnen tid att efteråt reflektera och 

samtala tillsammans om det upplevda fenomenet och på så sätt skapa ny 

förståelse för detsamma. Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström (2010) 

beskriver att barn är i behov av att få undersöka naturvetenskapliga fenomen 

genom alla sina sinnen. I rollen som förskollärare menar författaren att 

egenskaper som flexibilitet och lyhördhet för barns hypoteser, frågor och 

funderingar är av största vikt för att fånga deras lärande.  

Thulin (2011) lägger stor vikt vid att det finns en djup förståelse för och en 

ökad medvetenhet kring läroplanen hos förskolepedagoger. Författaren skriver 

vidare att språket är det verktyg som bör användas primärt i verksamheten. 

Hon menar att det genererar ett ökat meningsskapande för barnen i relation till 

naturvetenskap och deras omvärld. Författaren menar att lyhörda pedagoger är 

grundläggande för att uppfatta barns tankar och hypoteser, vilket ses som en 

ingång till barnens omvärld. Resultaten i Thulins studie pekar dock på att de 

vuxeninitierade aktiviteterna och innehållet ofta står i vägen för att släppa fram 

barns funderingar, tankar och frågor.  

Ändamålet med detta examensarbete är att skapa en situation där experimentet 

sker i samspel mellan förskollärare och barngrupp där barnen släpps in och 

bemöts i sina frågor och funderingar. De får möjlighet att ställa egna hypoteser 

och tillsammans undersöka och komma fram till svar på frågorna. Dock sker 

det hela tiden med en förskollärare som medforskare som finns med under 

vägen och kan ställa vägledande och utmanande frågor som hjälper barnen att 

själva tillägna sig förståelse och ny kunskap inom kemi.  
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3 TEORI 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Studien kommer att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet. Denna teori 

bottnar i tankar om barn som kreativa varelser som lär och utvecklas i samspel 

med andra individer (Phillips & Soltis, 2014). Det sociokulturella perspektivet 

utgår ifrån tanken om att varje människa befinner sig i en ständig 

kunskapsförändring och utveckling. Varje gång en individ möter en annan 

skapas chanser för dessa att erhålla nya kunskaper. Författarna till studien 

beskriver också att i dessa möten vi kan bygga vidare på den kunskap som vi 

redan har i dessa möten med omgivningen och kallar det för den proximala 

utvecklingszonen. Denna zon kan förklaras som det avstånd som finns mellan 

det en människa kan klara av ensam utifrån den kunskap och de erfarenheter 

hen redan har här och nu och vad hen kan klara av med hjälp och vägledning 

från en vuxen eller andra barn som har mer kunskap eller andra erfarenheter 

(Säljö 2011). 

I denna studie kan det sociokulturella perspektivets syn på att lärandet sker i 

samspelet med andra kopplas ihop med betydelsen av att hur mening skapas i 

relation samspel i aktiviteter kring vattnets aggregationsformer. Enligt Säljö 

(2011) betraktas människans språk som det viktigaste redskapet för 

kunskapsutveckling. Språket utvecklar människans tankar och hjälper oss till 

insikt, men det används också till att dela med oss av vår kunskap till andra 

individer. Säljö (2011) beskriver mediering som ett av de viktigaste begreppen 

inom det sociokulturella perspektivet. Mediering kan också förklaras som det 

sätt människan använder sig av olika redskap för att förstå omvärlden. Språket 

anses inom det sociokulturella perspektivet vara det mest betydelsefulla 

medierade redskapet. När en människa utvecklar sitt språk utvecklar hen 

samtidigt sitt tankesätt om samma ämne. Relaterat till denna studie kan det 

förklaras som att barnen tillägnar sig nya begrepp och utvecklar sitt språk för 

att förstå det de erfar. Med hjälp av språket kan vi dela våra erfarenheter med 

andra. Det betyder att vi i alla sociala kontexter kan lära av och med hjälp av 

varandra genom samspel. 

3.2 Fenomenografi 

Fenomenografi kan förklaras som en teori grundad på olika individers 

uppfattning av ett specifikt fenomen (Dahlgren & Johansson, 2015). De 
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beskriver också att det inom fenomenografi är fundamentalt att utgå ifrån 

skildringar baserade på hur barnen uppfattar ett specifikt lärandeobjekt eller 

om/hur deras upplevelser och kunskaper förändras genom aktiviteter eller 

andra stunder av lärande kopplade till ämnet. Lärandeobjektet är det som, av 

någon, är utvalt att stå i fokus för studerande. Det kan också beskrivas som den 

typ av förmåga eller förståelse det är tänkt att barnen ska få chans att utveckla. 

I denna studie är lärandeobjektet förståelse för vattnets aggregationsformer.  

Dahlgren och Johansson (2015) förklarar vidare att objektet i fokus uppenbarar 

sig på ett vis för en människa. Objektet i fokus förblir ingenting ända tills det 

förenas i ett möte tillsammans med en människa, i detta fall barnen. Kroksmark 

(1987) beskriver att fenomenografin inte utgår från att beskriva den sanna 

sanningen. Författaren skriver vidare att fenomenografi handlar om att belysa 

de variationer som finns i uppfattningar om ett specifikt fenomen. 

Grundläggande är att objektet i fokus alltid kan uppfattas olika beroende av det 

människan i fråga bär med sig sedan tidigare. Tidigare erfarenheter och 

upplevelser är alltså av betydande karaktär för hur en människa kommer att 

uppleva ett specifikt fenomen.  

Fenomenografi baseras också på en speciell relation mellan del och helhet. 

Vart och ett av objekten som finns i vår omvärld är uppbyggt av flera delar 

som tillsammans bildar helheten. En förutsättning för att förstå helheten är att 

man måste se och förstå delarna, men för att få möjlighet att se och förstå 

delarna måste de ses ur en helhet och en kontext. Inom det fenomenografiska 

perspektivet återfinns begrepp som kallas första ordningens perspektiv och 

andra ordningens perspektiv (Dahlgren & Johansson, 2015). Man kan förklara 

första ordningens perspektiv som objektivt och ett perspektiv som skildrar hur 

saker och ting är i verkligheten och rent konkret. Andra ordningens perspektiv 

beskriver istället hur saker och ting uppfattas utifrån olika sätt att se på dem. 

Detta påverkas också av varje människas bakgrund, erfarenheter och den kultur 

man bär med sig (Dahlgren & Johansson, 2015). Andra ordningens perspektiv 

kan därför kallas subjektiv och personlig. Detta kommer alltså att ligga till 

grund för den egna studien där frågeställningen hur kommer att stå i fokus. 

Kopplat till frågeställningen handlar det om hur barnens uppfattning och språk 

förändras genom att aktiviteter kopplat till fenomenet genomförs. 

3.3 Relationen mellan sociokulturellt perspektiv och 

fenomenografi 

Relationen mellan sociokulturellt perspektiv och fenomenografi innehåller en 

rad likheter, men också skillnader även om de sistnämnda är småskaliga. De 

stora likheterna finns i synen på förhållandet mellan människan och dess 
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omvärld, som inom båda perspektiven ses som indirekt. Alltså förstås inte 

omvärlden som den faktiskt är utan hur människan erfar den. Även att 

resultatet av lärandet är beroende av innehåll och sammanhang är en likhet 

mellan dessa perspektiv.  Dessa perspektiv kompletterar varandra väl eftersom 

det sociokulturella perspektivet beskriver att individer erfar sin omvärld genom 

olika medierande redskap som finns att tillgå runt omkring. Dessa redskap kan 

inte mediera av sig själva utan aktiveras först då de används. Erfarenheter står 

därför till grund för hur den enskilda individen väljer att handskas med de 

medierande redskapen. Hur människan hanterar de medierande redskap och 

dess erfarenheter står alltså i ständigt förhållande till och är beroende av 

varandra.   
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4 METOD 

Detta examensarbete grundas på de yngre förskolebarnens barns förändrade 

språkanvändning relaterat till lärandeobjektet vattnets aggregationstillstånd. 

För att få syn på en eventuell språkutveckling genomfördes experiment med 

två olika barngrupper från skilda förskolor. Experimentet genomfördes två 

gånger under samma dag, förmiddag och eftermiddag, med tid för samtal och 

reflektioner om det aktuella experimentet. Barngrupperna bestod av fyra till 

fem barn i åldrarna två till tre år.  Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée 

(2014) menar att en gruppsammansättning med ett barnantal på omkring fyra 

barn är optimalt för att ett samspel ska fungera samtidigt som ett effektivt 

arbete kan äga rum.  Datainsamlingen i sin tur skedde genom observationer 

med observationsschema med kompletterande fältanteckningar som sedan 

renskrevs och kategoriserade barnens ord- och begreppsanvändning.  

4.1 Urval 

Urvalet för vilka två förskolor som deltog i studien skedde med ett 

bekvämlighetsurval inom den kommun som studien genomfördes i. I 

kommunen finns inga förskolor med särskild inriktning och det finns inte heller 

kommundelar som är utmärkande ur ett socioekonomiskt perspektiv. Detta 

medförde att urvalet skedde utan hinder. Först kontaktades respektive 

förskolechef med information om studien. Vid godkännande skickades 

samtyckesblankett tillsammans med information om studien ut till personal 

och vårdnadshavare på den berörda avdelningen. Studien genomfördes i 

grupper om fyra till fem barn i åldern två till tre år. Därför begränsades antalet 

deltagare ytterligare genom ett urval utifrån barnens förväntade närvaroschema 

och i samråd med personalen. Deltagarna blir redan här anonymiserade och 

blir också tilldelade de fingerade namnen Barn 1.1, Barn 2.1, Barn 3.1, Barn 

4.1, Barn 1.2, Barn 2.2, Barn 3.2, Barn 4.2, Barn 5.2 och Pedagog. De fingerade 

namnen anger vilket barn det är samt vilken barngrupp det tillhörde. Första 

siffran anger namnet och andra siffran vilken barngrupp. Således tillhör alla 

barn med gemensam sista siffra samma barngrupp. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Studien baserades på icke-deltagande observationer som metod för 

datainsamling. Detta ansågs vara lämpligt för att kunna studera barnens 

relation till lärandeobjektet som i detta fall var ord och begrepp relaterade till 

kemi. Christofferssen & Johannessen (2015) beskriver som observation som 
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passande metod då författaren vill få direkt anslutning till det som sker. Icke-

deltagande observationer tillhör kategorien kvalitativ metodik och möjliggör 

att studera ett mindre antal personer men med ett djupare fokus. För att 

möjliggöra att fokuset hölls på barnens språkutveckling motiverades en icke-

deltagande observatörsroll som lämplig för detta examensarbete. Franzén 

(2014) beskriver att observation som metod också kan underlätta arbetet med 

att få fatt i barnens funderingar, röster och frågor i aktiviteten. För att lättare 

kunna kategorisera och sortera datan vid analysen användes ett 

observationsschema tillsammans med fältanteckningar vid varje observation 

(bilaga 1). Observationsschemat utformades på ett sådant sätt att det skulle 

vara enkelt överskådligt och lätt att fylla i under observationerna. Vart och ett 

av barnen fick en egen kolumn i observationsschemat där respektive barns 

använda ord och begrepp noterades. Det användes även för att i största mån 

kunna säkerställa att fokuset riktades mot samma typ av händelser under 

samtliga observartioner. Fältanteckningarna ansågs vara ett komplement för att 

enkelt kunna skriva ner sådant som upplevdes vara av vikt för studien, men 

föll utanför ramarna av observationsschemat. 

4.3 Genomförande 

Varje förskoleavdelning besöktes två gånger. Vid det första tillfället hälsade 

studenten tillika författaren till detta examensarbete på och tog hjälp av 

personalen för utlämnande av samtyckesblanketterna. Förskolläraren som 

ansvarade för det experiment och som fanns med den aktuella barngruppen 

under samtalen som ägde rum under dagen informerades även under det första 

besöket. Informationen till förskolläraren skedde muntligt och även genom att 

låta hen få ta del av den nedskrivna handledningen till experimentet. Det andra 

tillfället som de båda förskolorna besöktes inleddes med det första av två 

experimenttillfällen. Experimentet som stod i fokus utgick ifrån Draken Bertas 

undersökning av vattnets faser ur Gunnarssons bok Bertas experimentbok – 

spännande kemisagor från draklandet (2014). Det inleddes med att 

förskolläraren förklarade att experimentet går ut på att undersöka vad som 

händer med vatten som blir väldigt kallt och vad som händer med vatten som 

blir varmt. Förskolläraren beskrev och förklarade vilket material som skulle 

användas och till vad. Förskolläraren lyssnade in barnens hypoteser. 

Förskolläraren benämnde vattnet som H2O och förklarade att det heter så på 

kemispråk. Två mindre behållare fylldes med vatten från en större. 

Förskolläraren förklarade att den ena bägaren skulle ställas i frysen och den 

andra vid ett varmt element samt frågade barnen vad de tror kommer att hända. 

Innan hade likadana behållare förberetts för att slippa vänta på att vattnet ska 

stelna och förångas. Efter en liten stund plockades behållarna som stått i frysen 
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och vid elementet fram och förskolläraren frågade barnen vad som hänt. Det 

såg ut som vattnets mängd ökat i fast form och att det är en mindre mängd i 

den behållaren som stått varmt. Förskolläraren förklarade med ordet 

vattenmolekyler att vattnet tar större plats i fast form och att vattenmolekylerna 

beger sig ut i luften när det blir tillräckligt varmt. Behållaren med is ställdes på 

det varma stället en kort stund och förskolläraren lät barnen fundera på vad 

som sker med isen och berätta vad de trodde skulle hända. Behållaren med is 

plockades fram till bordet igen och barnen fick undersöka och berätta vad de 

trodde hade skett. Det andra tillfället användes för att först genomföra 

experimentet innan inblandning av andra aktiviteter relaterade till vattnets 

aggregationsformer för att kunna urskilja vilka ord och begrepp barnen först 

använder sig av. För att underlätta genomfördes studien i ett enskilt rum 

tillsammans med deltagarna för att minska yttre påverkan på samtliga. Under 

dagen följde reflektionssamtal, vuxeninitierade om det krävdes, annars 

fångades barnens spontana hypoteser och funderingar upp för att starta ett 

samtal kring experimentet som genomförts tidigare. På eftermiddagen 

genomfördes förmiddagens experiment ytterligare en gång.   

4.4 Databearbetning 

Analysen inleddes med att renskriva alla anteckningar från observationerna. 

Detta gjordes senast samma dag som observationen ägt rum. Att renskriva och 

bearbeta av fältanteckningarna i nära tid med observationerna genererar ett 

lättare arbete med att koppla ihop barns handlingar och ord. Dahlberg och 

Johansson (2015) beskriver att när en kvalitativ datainsamling analyseras kan 

kategorier och mönster urskiljas när datan noggrant granskas flera gånger om. 

Författarna beskriver också att genom att anlägga ett fenomenografiskt 

perspektiv i analysen kan forskaren granska och hitta mönster i den inhämtade 

datan och där kan kategorier och teman skapas för den kommande 

resultatdelen. Likheter och skillnader kan uppmärksammas och en förändring 

i barnens uppfattning kan urskiljas (Dahlberg & Johansson, 2015).  

När materialet renskrivits studerades det och granskades noga i sökandet efter 

mönster som gjorde det möjligt att svara på frågeställningen i studien. De 

mönster som efterfrågades berörde ord och begrepp som behandlats under 

experimenten. Bearbetningen av den insamlade datan skedde systematiskt där 

proceduren genomfördes separat för varje frågeställning. Viktigt är att försöka 

förstå det upplevda genom den som upplevt det, alltså att sätta sina egna 

tolkningar och tankar åt sidan. Analysen genererade resultat som visar vilka 

ord och begrepp relaterat till kemi barnen tillägnar sig genom aktiviteter 

relaterade till vattnets aggregationsformer. För att utforma kategorier och 
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mönster markerades varje separat ord eller begrepp med en särskild färg för att 

lättare kunna skapa kategorier i den insamlade datan.  

4.5 Validitet och reliabilitet 

Ett begrepp som Roos (2014) tar upp som särskilt viktigt är validitet, som man 

skulle kunna beskriva som ett slags mått på hur väl den insamlande datan mäter 

det som framställs i syftet och frågeställningarna. Observation som metod gör 

att man riskerar att missa ögonblick av aktiviteterna i studien. Genom att utföra 

observationerna med så lite yttre påverkan som möjligt kan validiteten ökas. 

Därför genomfördes den egna studien i ett enskilt rum tillsammans med enbart 

de deltagare som var ämnade att delta i experimentet. Detta för att minska 

störningsmoment i form av ljud eller rörelse för alla inblandade. Att 

transkribera fältanteckningarna så nära observationerna i tid som möjligt 

genererar också en ökad validitet.  

Reliabilitet är också ett begrepp som Roos (2014) beskriver. Reliabilitet 

handlar om huruvida det går att säkerställa att det resultat som frambringats 

går att upprepas – ett mått på pålitlighet och noggrannhet. Genom att erbjuda 

alla deltagande i studien samma förutsättningar och information kan 

reliabiliteten ökas. Därför får de deltagande barnen i den egna studien alla 

samma information om innehållet i studien innan den inleds. Wehner-Godée 

(2011) menar att tolkningar i det insamlade materialet bör undvikas i så stor 

utsträckning som möjligt. Författaren menar därför att den person som 

genomför studien bör koncentrera datainsamlingen på att beskriva faktiska 

handlingar och vilka ord som används snarare än att försöka göra en 

beskrivning av situationen, vilket användes som tillvägagångssätt i denna 

studie. Roos (2014) menar dock att tolkningar är oundvikligt i detta fall, men 

att sträva efter att tolka minimalt ökar graden av pålitlighet. 

4.6 Generaliserbarhet 

Bryman (2018) beskriver generaliserbarhet som ett mått på hur väl man kan ta 

resultatet av studien och applicera det på fler än de som faktiskt deltagit i den 

aktuella studien. Eftersom alla individer upplever och erfar situationer på olika 

sätt är det inte rimligt att tänka sig att detta resultat gäller samtliga barngrupper 

i landet. Trots att detta är en liten studie är det dock tänkbart att utfallet blivit 

liknande i andra barngrupper. I Sverige har alla barn, oavsett var de bor 

geografiskt sett, möjlighet att uppleva vattnets aggregationstillstånd och hur de 

förändras av naturen. Det borde generera ungefärligt lika förkunskaper och 

erfarenheter av ämnet. Även det faktum att läroplanen relativt nyligen 
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omformulerats och kemi fick ökat utrymme i målen pekar på att förskollärare 

med specialkunskaper inom ämnet kemi är ovanligt. Det innebär också att det 

inte funnits så mycket tid att utveckla den här typen av inriktad verksamhet i 

förskolan. De två förskolor som är föremål för den egna studien är valda för 

att vara så representativa som möjligt utifrån barngrupp och 

personalsammansättning samt ur det socioekonomiska perspektivet.  

4.7 Etiska överväganden 

Informerat samtycke innebär att alla berörda – i detta fall förskollärare, 

förskolechef, barn och deras vårdnadshavare ska bli informerade om studiens 

syfte och hur genomförande planerats. En samtyckesblankett skickas sedan ut 

för påskrift och ska vara tillbaka hos forskaren innan observationer eller 

intervjuer startar (Vetenskapsrådet, 2011). Det är viktigt att informera om att 

ingen personlig information kommer att användas i studien, att fiktiva namn 

och platser kommer att skapas (Roos, 2014). Det räcker med att ha fått 

samtycke en gång. Under hela observationstiden måste den etiska radarn vara 

påslagen och i bruk. I den egna studien fanns hela tiden ett fokus på barnens 

uttryck, både kroppsligt och verbalt för att snabbt kunna urskilja om något barn 

visade signaler på att inte vilja deltaga i observationen eller liknande. Innan 

observationen inleddes tillfrågades deltagarna om samtycke till att studenten 

skulle sitta bredvid och föra anteckningar. Skånfors (2013) menar att de 

berörda när som helst har rätt att dra sig ur, permanent eller tillfälligt, och 

därför måste studenten hela tiden vara observant på signaler som antyder annat 

än samtycke.  

Genom hela studien finns en skyldighet att skydda och förvara alla 

personuppgifter kopplat till alla de deltagande i studien på ett sätt som gör de 

oåtkomliga för obehöriga (Bryman, 2018). Detta kallas för 

konfidentialitetskravet. För att undvika komplikationer lämnades information 

om nyttjandekravet och konfidentialitetskravet ut innan observationerna 

inleddes. Nyttjandekravet innebär att endast information som är relevant för 

studiens syfte får samlas in och användas enbart i den aktuella studien 

(Bryman, 2018). Konfidentialitetskravet togs hänsyn till genom att de 

deltagande anonymiserades redan från början i datainsamlingen. Vikten ligger 

inte i vem som säger eller gör vad, utan vad som sägs och vilka handlingar som 

utförs. Samtyckesblanketterna innehöll personuppgifter, så dessa förvarades 

på ett säkert sätt, inlåsta, tills de kunde förstöras på ett korrekt sätt när studien 

var avslutad.   
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5 RESULTAT 

5.1 Förändringar i barnens språk och begreppsanvändning 

5.1.1 Experimenttillfälle 1 

Sett till det första genomförandet av experimentet visade det sig att barnen inte 

använde kemiska begrepp och ord i sina formuleringar av hypoteser och 

frågeställningar. Sex stycken av barnen använde sig av orden ”vatten”, ”is” 

eller ”luft” när de skulle berätta om de tre aggregationsformerna och vad som 

händer med vattnet i de olika bägarna. Ett barn använde sig av orden ”halkigt” 

och ”hårt” för att beskriva vattnets egenskaper i fast form. Ett annat barn 

beskrev isen som ”glidig” och ett annat barn upplevde att isen hade liknande 

uttryck som glas. När vattnet går från flytande form till gasform beskrev några 

barn vattnet som ”ingenting”. 

Samtliga barn uttryckte att isen var ”kall” och vattnet som stått vid elementet 

som ”varmt”. Vid det första experimenttillfället när barnen uppmärksammade 

detta förklarade förskolläraren att vattnet i de olika bägarna är olika varma och 

kalla och använde sig av ord och begrepp relaterade till kemi för att förklara 

det. I ett samtal vid matbordet senare, innan det andra experimenttillfället, 

hördes några barn samtala om just detta när de diskuterade hur varm maten var 

och vilken skillnad på temperatur de olika innehållet i skålarna hade.   

Under det första experimentet benämnde två barn, efter att ha undersökt och 

konstaterat att det var en mindre mängd vatten kvar i bägaren, det som att 

”vattnet blev osynligt och försvann”. På frågan om var vattnet kan ha tagit 

vägen svarade ett barn genom att peka runt omkring sig och ett barn svarade 

att vattnet försvann ”upp i himlen”. 

5.1.2 Experimenttillfälle 2 

När barnen under dagen tillsammans med varandra och förskolläraren samtalat 

och reflekterat kring experimentet genomfördes experimentet ytterligare en 

gång. Under detta andra tillfälle kunde en tydlig förändring i språket 

observeras. Barnens förändrade språk gjordes tydligt synligt när de ofta 

upprepade ett ord eller begrepp relaterat till kemi i anslutning till att 

förskolläraren nämnt det – antingen för sig själva eller i dialog med en annan 

deltagare.   

Även om övergången från flytande form till gasform, avdunstning, inte 

ägnades lika mycket uppmärksamhet och utrymme i experimenten och 
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samtalen som övergången från flytande form till fast form, nämnde några barn 

även denna del av fenomenet. Under andra genomgången av experimentet 

kunde det urskiljas att några barn uppfattat förskollärarens beskrivning av 

fenomenet med avdunstningen och kunde på frågan om vad som hänt i bägaren 

som stått varmt svara med ord och begrepp relaterat till kemi. 

I jämförelser mellan de två experimenttillfällena på respektive 

förskoleavdelning kan det urskiljas att samtliga barn uppmärksammat begrepp 

och ord som är relaterade till kemi. De ord som uppmärksammades av flest 

barn rör vattnets omvandling från sin flytande form till sin fasta form men 

också åt andra hållet.  En annan aspekt som tydliggjorts genom analys av den 

insamlade datan är hur barnen genom att härma varandras handlingar gjort 

varandra uppmärksamma på vad som hände med vattnet. När ett barn vågade 

känna och undersöka vattnet i de olika formerna vågade även andra barn att 

göra detsamma. På det viset kunde barnen tillsammans upptäcka och erfara 

temperaturskillnader mellan vattnet i de olika faserna.  

5.2 Tillägnade ord och begrepp 

Vid en jämförelse mellan de två olika barngrupperna kan inga signifikativa 

skillnader eller variationer urskiljas. Barnen i de olika barngrupperna hade från 

början snarlika sätt att beskriva det aktuella fenomenet och använde liknande 

ord och begrepp. Barnen gavs samma förutsättningar och de två förskollärarna 

som ansvarade för att leda barngruppen erhöll samma instruktioner och 

kommunikation under hela genomförandet. 

Resultatet visar att barnen inte tenderar att ersätta tidigare använda ord för att 

beskriva det som upplevs. Det visar snarare på att de utökat sitt ord- och 

begreppsförråd med kemiska begrepp och uttryck och enklare kan beskriva det 

som erfars. 

Tabell 1: Tabellen visar vilka ord och begrepp barnen använde för att beskriva vad de 

uppfattade hände med vattnet i dess tre olika faser. Den första kolumnen visar vilka ord 

barnen använde utan några förberedelser. Den andra kolumnen visar vilka ord och 

begrepp barnen tillägnat sig under det första experimenttillfället och samtal under 

dagens gång och sedan använde sig av för att beskriva vad som hände i samma 

experiment som tidigare. 

 Experimenttillfälle 1 Experimenttillfälle 2 

Barn 

1.1 

Halkigt, hårt, kall, varmt, vatten, is, 

luft 

Fast, flytande, gas, temperatur, ånga, 

vattenmolekyl 

Barn 

2.1 

Hårt, varmt, kall, vatten Fast, flytande, gas, vattenmolekyl, 

temperatur, ånga 
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Barn 

3.1 

Kallt, varmt, vatten, is Fast, flytande, gas, vattenmolekyl, 

temperatur 

Barn 

4.1 

Glidig, kall, varm, vatten, is, luft Fast, flytande, gas, temperatur 

Barn 

1.2 

Vatten, is, luft, varm, kall, isig, hårt Fast, flytande, gas, vattenmolekyl, 

temperatur 

Barn 

2.2 

Varm, kall, vatten, glas Fast, flytande, gas, smälta 

Barn 

3.2 

Varm, kall, is, vatten, hal, isig, 

osynligt 

Fast, flytande, gas, vattenmolekyl, 

temperatur, smälta 

Barn 

4.2 

Is, varm, kall, lagom, hårt Fast, flytande, gas, vattenmolekyl, 

temperatur, smälta 

Barn 

5.2 

Varm, kall, luft, vatten, is, frysig, 

osynligt 

Fast, flytande, gas, vattenmolekyl, 

temperatur, smälta 

 

De begrepp och ord som barnen tillägnar sig genom experiment och 

uppföljande samtal är som resultatet visar många. Under det första 

experimenttillfället pratar barnen om det som händer med snarlika ord. Ovan, 

i tabell 1 följer en beskrivning på vilka ord barnen använde sig av under det 

första experimenttillfället samt hur de kunde beskriva vad som hände under 

det andra experimenttillfället. 

5.2.1 Molekyler  

 

Förskolläraren använde sig vid upprepade tillfällen av ordet ”vattenmolekyler” 

under experimentet då hen förklarade hur molekylerna beter sig i de olika 

faserna. Förskolläraren förklarade att molekylerna sitter tätt ihop när vattnet är 

is, att de rör sig luftigare och friare när de är i gasform och att de rör sig lite 

grann runt varandra när vattnet är i flytande form. Två barn i den första 

barngruppen visade tydligt att de tagit till sig begreppet under en situation på 

förskolan. De lekte att de var molekyler och pratade om hur de var i gasform 

när de sprang runt i rummet och möttes sedan och ställde sig tätt ihop och lekte 

att de var vattenmolekyler i fast form. Analysen visar även att fler barn 

uppmärksammat begreppet vattenmolekyler. Under det andra 

experimenttillfällen kunde flertalet barn berätta om som hände med hjälp av 

begreppet molekyler. Oftast användes det när barnen ville berätta om 

förångningen och varför det var en mindre mängd vatten kvar i bägaren som 



De yngsta förskolebarnens språkutveckling  

relaterat till vattnets faser  Filippa Holmberg 

17 

 

stått varmt. I den ena barngruppen fördes ett samtal under det andra 

experimenttillfället om var vattnet tar vägen vid förångning:  

Förskollärare: - Var tror ni vattnet har tagit vägen? 

Barn 1.1: - Det har försvunnit.  

Barn 3.1: -Det har blivit molekyler som flyger upp i ånga. 

Barn 2.1: - Aa, vattenmolekyler. I luften. 

Barn 1.1: - Molekylerna finns i luften. Och i vatten. Och is.  

Vid vissa tillfällen kunde ett fåtal barn också visa att de uppmärksammat det 

som samtalats om under experiment och andra samtal. De barnen kunde berätta 

om vattnets faser med hjälp av begreppet molekyler där de enkelt förklarar hur 

de är sammansatta. I analys av den insamlade datan framkommer också att 

barnen uppmärksammat det faktum att omvärlden är uppbyggd av molekyler. 

När barnen fick frågan om vad molekyler är visade barnen hur de 

uppmärksammat och tagit till sig detta genom att peka på saker runt omkring, 

men också på varandra. Några barn benämner också molekylerna i saker de 

pekar på som exempelvis ”trädmolekyler”, och ”mjölkmolekyler”. 

5.2.2 Temperatur 

Något som också visade sig genom analys av den insamlade datan var att i stort 

sett alla barn uppmärksammade och kunde efterlikna begreppet ”temperatur”. 

Orden ”varmt” och ”kallt” visade sig vara två återkommande använda ord av 

barnen vid analys av den insamlade datan. Vid det första experimenttillfället 

visade det sig att barnen inte använde sig av begreppet temperatur när de skulle 

beskriva hur vattnet kändes. Förskolläraren använde sig under experimentet 

och samtalen av begreppet temperatur för att besvara barnens frågor och 

förklara det som hände. Under det andra experimenttillfället kunde barnen 

berätta, med hjälp av ordet temperatur, vad de upplevde. Ett barn beskrev att 

vattnet i flytande form hade ”lagom temperatur” och att vattnet som stått vid 

elementet hade en ”varmare temperatur”.  I en av barngrupperna lade ett barn 

sin hand på isen och märkte att hen fick vatten på handen när den lyftes bort. 

På frågan om vad som hände svarade hen:  

             - ”Min kropp har en varmare temperatur. Det är för varmt  

                  för isen. Min hand smälter den”. 

5.2.3 Aggregationsformer 

Samtliga barn uppmärksammade vattnets fasövergångar och kunde på något 

sätt berätta om hur de uppfattade det som upplevdes. Under det andra 

experimenttillfället kunde samtliga barn använda sig av begreppen fast form, 
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flytande form och gasform vid rätt tillfälle. Resultatet pekar på att barnen 

tillägnat sig dessa begrepp samt visar sin förståelse för dem. Detta 

synliggjordes genom att studenten uppmärksammade barnens spontana uttryck 

för detta i vardagliga situationer utanför experimenten och samtalen. Ett 

exempel på detta var när två barn stod nära varandra och höll fast sig i armkrok 

och uttryckte att de var i fast form. Sen krokade de isär och flyttade ifrån 

varandra samtidigt som de uttryckte att de var i gasform. 
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6 DISKUSSION 

Det följande diskussionsavsnittet är uppdelat i tre delar som inleds med en 

diskussion om den valda metoden och dess betydelse för studien samt en 

granskning av studentens roll som observatör. Den andra delen av diskussionen 

rör resultatet och hur det tolkas med hjälp av de tidigare beskrivna teoretiska 

perspektiven och den ovan nämnda tidigare forskningen. Den avslutande delen 

rör hur resultaten av studien kan inbringa någon nytta i den aktuella 

förskoleverksamheten samt förslag på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Den här studien har genomförts med hjälp av kvalitativa observationer som 

metod för datainsamlingen. Anledningen till att observationer valdes ut som 

metod för just denna studie var för att kunna urskilja hur barnen 

kommunicerade kring kemiska fenomen i sin vanliga förskolemiljö med hjälp 

av experiment och samtal som sker i naturliga situationer. Det 

fenomenografiska perspektivet hjälpte till att urskilja skillnader och konstanter 

i barns sätt att uppmärksamma ord och begrepp och även i användandet av 

dem. Genom att använda andra ordningens perspektiv i experimenten kunde 

barnens resonemang och funderingar synliggöras bättre då förskolläraren 

instruerades ställa frågor som ”hur menar du då?” eller ”kan du förklara hur du 

tänker då?”. Även om antalet positiva aspekter i valet av metod övervägde 

förekommer trots allt även en del negativa faktorer. En av de mest signifikativa 

nackdelar med den valda metoden inföll när fältanteckningar och noteringar i 

observationsschemat skulle skrivas under observationen. När koncentrationen 

och fokuset riktades mot pappret för att anteckna förlorades ögonblick ur det 

pågående experimentet eller samtalet som stod i fokus för studien. Trots att 

antalet barn inte var stort kändes det ibland svårt att fånga upp precis allt som 

var av vikt i observationerna. Ett alternativ till observation som metod i denna 

studie hade kunnat vara videofilmning. Detta valdes bort eftersom att använda 

videofilmning som metod kan vara mer krävande än vad det ger resultat, på 

grund av dess komplexitet i behandling av personuppgifter och liknande. Även 

Vetenskapsrådet (2017) avråder studenter från att använda sig av 

videofilmning i examensarbeten om det inte är det absolut enda sättet att samla 

in den data som studien kräver. Videoobservationer hade å andra sidan kunnat 

generera en större och konkretare bild av barns icke-verbala kommunikation. 

Även om observationsschema med kompletterande fältanteckningar gav 

utrymme för att notera icke-verbal kommunikation, kunde omöjligt allt 
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antecknas. Detta innebär att eventuella, för studien, viktiga handlingar och 

händelser gått förlorade genom den valda metoden.  

Den valda metoden krävde också att studenten informerade förskolläraren som 

höll i aktiviteten. Instruktionerna skedde utifrån en redan nedskriven 

handledning samt muntliga kompletteringar. Eftersom all kommunikation, 

enligt Anderberg (2003) kan tolkas olika beroende på människorna i dialogen, 

var studenten mån om att kontinuerligt under studien stämma av med 

förskolläraren för att undvika missförstånd gällande instruktionerna. 

Den aktuella studien krävde en observatör som höll sig i bakgrunden och lät 

förskolläraren hålla i aktiviteten. Under observationerna tydliggjordes en stor 

fördel i förskollärarens närvaro under experiment och samtal. Om studien 

istället genomförts med studenten som deltagande observatör hade 

förmodligen inte barnens röst kommit fram på samma sätt. Det kan därför 

konstateras att förskollärarens närvaro i aktiviteterna var en framgångsfaktor 

som möjliggjorde att barnens frågor och funderingar verkligen kom fram, på 

det sätt som studenten förväntade sig. Det gjorde det möjligt att lägga ännu 

mer fokus på den faktiska observationen.  

Under bearbetningen av den insamlade datan har ett barns perspektiv varit i 

ständigt fokus. I arbetet med studien har ett parallellt mål hela tiden varit att 

bevara barnens röst och se till att återge en så verklig bild av dem som möjligt. 

I de etiska övervägandena beskrivs att studien genomfördes med en strävan att 

inte tolka handlingar eller ord och endast beskriva det faktiska skeendet och 

det tankesättet har funnits med under hela analysprocessen och presentationen 

av resultatet.  

6.2 Resultatdiskussion 

Genom resultatet av den insamlade datan kan olika konklusioner dras. En av 

dem är att barnen inte nödvändigtvis byter ut ord och begrepp utan istället 

lägger till och utökar sitt ordförråd för att enklare kunna beskriva det som 

händer. I analysen kan det även urskiljas att när barnen får möjlighet att 

utforska med alla sinnen i en kontext där alla deltagare har ett gemensamt 

fokus, kan de tillsammans skapa förståelse för sin omvärld. Detta kan länkas 

till det sociokulturella perspektivet, där kommunikation beskrivs som centralt 

för att ett lärande ska kunna ske (Säljö, 2011). I resultatet beskrivs att 

fasövergången från flytande form till gasform och tvärtom inte fokuseras lika 

mycket på som övergången mellan flytande och fast form. Paralleller kan dras 

till Andersson (2001) studie där författaren hävdar att fenomen som 

avdunstning, vattenånga och gas uppfattas som komplexa av barnen. 
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Anledningen till denna komplexitet, som även kan tänkas vara överförbart på 

detta examensarbete, är att dessa begrepp är abstrakta och därmed är svårare 

att få grepp om. 

I Skolverket (2018) beskrivs att språkutveckling går hand i hand med 

utvecklingen av den egna identiteten. Detta tolkas som att med hjälp av språket 

kan barnet skapa mening och förståelse för både sig själv och sin omvärld. Kort 

sagt, ju bättre språkliga förutsättningar ett barn har desto bättre är barnet rustat 

för en gynnsam utveckling. Anderberg (2003) beskriver språkets betydelse för 

kunskapsutvecklingen. Det kan kopplas ihop med det egna examensarbetet där 

det, både i experimentsituationerna och i de reflekterande samtalen tydligt 

kunde urskiljas att språket är av central betydelse. Ju fler begrepp barnet tagit 

till sig, desto bättre kan barnet förstå och förklara det som upplevs. Det som 

synliggjordes under observationerna skulle också kunna beskrivas som att 

barnen genom sitt sätt att handla visar en nyfikenhet och lust att utforska och 

söka ny kunskap. Detta kan kopplas ihop med det som 

Utbildningsdepartementet (2010) beskriver – att barn tillägnar sig ny kunskap 

genom att få möjlighet att utforska ämnet med alla sinnen. Det kan också dras 

paralleller med det resultat som Helldén et. al. (2010) frambringat i tidigare 

forskning som också pekade på en ökad förståelse hos barnen genom detta.  

Signifikativt för den egna studien var att barnen, trots sin låga ålder, förde 

dialoger med varandra med hjälp av förskolläraren för att försöka begripa det 

som hände. Säljö (2011) som beskriver det sociokulturella perspektivet menar 

att det individuella lärandet bottnar i en gemensam kontext där barnen kan dela 

med sig av tankar och tidigare erfarenheter. Resultatet i detta examensarbete 

pekar även det på att samspel är en viktig faktor för barns språkutveckling. 

Resultaten kan också tolkas som att språket är fundamentalt för lärandet, vilket 

också kan kopplas till tidigare forskning och Thulins (2011) studie där 

författaren beskriver att det primära verktyget för arbete med naturvetenskap i 

förskolan bör vara just språket. Thulin (2011) beskriver också att 

vuxeninitierade aktiviteter tenderar att begränsa fokuset på barnens 

funderingar och frågor kring det aktuella ämnet. Resultaten av den 

föreliggande studien visar dock att när förskolläraren kan ställa produktiva 

frågor och samtidigt vägleda barnen uppstår ett lärande där barnen kan fånga 

upp nya ord och begrepp som hjälper dem att förstå sin omvärld. I likhet med 

Thulins (2006) studie pekar resultatet i den föreliggande studien på att 

förskollärarna bär på en viktig roll som lyhörd medforskare i förskolans arbete 

med kemi. Eriksen Hagtvet (2004) behandlar också detta när författaren 

beskriver hur språkutvecklingen blir påverkad av det språk som används 

runtomkring, vet vill säga av förskollärare och andra barn i relation till detta 

examensarbete. Den inom det sociokulturella perspektivet centrala proximala 
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utvecklingszonen kan kopplas ihop med denna del av resultatet i den egna 

studien. Förskolläraren finns med som vägledande och medforskande för att 

hjälpa barnen att utveckla sin kunskap om kemi samt mediera ord och begrepp 

som ska hjälpa dem att enklare förstå den egna omvärlden. Det kan också 

beskrivas som en avgörande faktor i barns språkutveckling. Resultatet i den 

egna studien påvisar att förskollärarens sätt att samtala och upprepa ord och 

begrepp relaterat till kemi bidrar till att barnen uppmärksammar dessa och ofta 

utökar det egna ordförrådet med dem. Såsom Hansson et. al. (2014) beskriver 

i tidigare forskning kan det även i den egna studien synliggöras en tydlig 

förändring i barns språk efter en medvetet och inriktad verksamhet mot ett 

specifikt fenomen eller lärandeobjekt. Resultatet i den egna studien visar att 

när barnen får möjlighet att problematisera och även få hjälp att ställa 

hypoteser och undersöka dem för att försöka finna svar, syns det tydligt att 

barnen vågar fråga och tänka högt. Jag anser dock att förskollärarnas kunskap 

i ämnet kemi har en betydande roll för huruvida barnen utvecklas eller inte. 

Eftersom de flesta förskolorna i Sverige vilar på det sociokulturella 

perspektivets tankar om att lärande sker i socialt konstruerad kontext blir 

förskollärarnas vetande inom ämnet grundläggande för att ett lärande ska 

kunna ske. Tidigare forskning, bland annat Ärlemalm Hagsér (2014) visar 

dock en brist på kunskap om naturvetenskap hos förskollärare och andra 

pedagoger inom förskoleverksamheten.  

En annan viktig del av som kunde urskiljas genom observationerna är att 

barnen visade att de uppmärksammat olika kemiska begrepp och uttryck 

genom att lyfta ut orden och begreppen ur experimenten och 

reflektionssamtalen för att sätta in dem i andra sammanhang. De nya 

kontexterna där det nyligen uppmärksammade kemiska begrepp och uttryck 

uppenbarade sig visade sig oftast vara i lek och andra spontana och opåverkade 

stunder i barnens naturliga förskolemiljö. Barnen kunde exempelvis använda 

sig av antropomorfiskt tal, som Elfström et. al. (2014) beskriver som att man 

ger olika föremål mänskliga egenskaper. Detta gjorde sig extra tydligt när 

pratade om molekylerna som om de var små varelser som levde inuti isen. 

Även när barnen pratade om ånga så vinkade ett barn ut i luften och ropade 

”hej hej, molekylerna i luften!”. Detta kan kopplas till det som beskrivs i 

Skolverket (2016) om lek och dess betydelse för barns lärande i förskolan. 

Leken kan ses som ett tillfälle för barnen att reflektera och förkroppsliga det 

som de tidigare samtalat om eller upplevt. Genom leken skapas mening för 

barnen och de kan kommunicera med varandra och samtidigt dela med sig av 

sina erfarenheter och tankar för att utvidga sina kunskaper. 
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6.3 Slutsats 

De slutsatser som kan dras utifrån detta examensarbete är dels att de flesta 

barnen som deltagit i studien uppmärksammar begrepp som rör vattnets 

fasomvandling från fast till flytande och tvärtom, även om de andra 

aggregationstillstånden också uppmärksammas och diskuteras. En annan 

slutsats är att barnen lär sig kemiska begrepp och uttryck i social kontext samt 

när de får undersöka fenomen med hela kroppen och alla sinnen. De ord som 

uppmärksammats är fast form, flytande form, gasform, vattenmolekyl, 

temperatur och smälta. Den förändring i barns språk som kan urskiljas är att de 

genom upprepningar av de begrepp förskolläraren benämnde, men också att de 

inte ersatte de begrepp som tidigare använts. I detta examensarbete kunde en 

utbyggnad av ord- och begreppsförråd istället urskiljas. Barnen 

uppmärksammade och härmade begrepp som molekyler, temperatur och 

aggregationsformerna fast, flytande och gas. Några barn visade också hur de 

uppmärksammat och tolkat innebörden i begreppet vattenmolekyl samt kunde 

berätta hur de upplevde att molekylerna beter sig i de olika 

aggregationstillstånden på en enkel nivå. Sammantaget kan resultatet tolkas 

som att även små barn som precis påbörjat sin språkliga resa utvecklar sitt 

språk när de får möjlighet. Experiment och samtal riktade mot ett specifikt 

lärandeobjekt kan således vara en sådan möjlighet.  

Något som också ska beaktas i denna studie är att resultatet och konstaterandet 

av en språkutveckling hos barnen är baserad på en kort tid mellan de två 

experimenttillfällena. Det är rimligt att resultatets utfall blivit annorlunda om 

tidsramen varit annan, exempelvis att det gått dagar mellan de olika 

experimenttillfällena. 

6.4 Relevans för professionen och förslag på vidare 

forskning 

Den lärdom som går att dra efter detta examensarbete är att det aldrig är för 

tidigt att börja arbeta med kemi i förskolan. Med rätt kunskap om kemi och 

barns lärande kan man redan i tidig ålder se att barn fångar upp kunskap och 

utvecklar ett lärande inom ämnet. Genom en ökad begreppsbildning kan 

barnen lättare skapa förståelse för det som sker i omvärlden och lärandet blir 

meningsfullt för dem. Därför är det av största vikt att som förskollärare se till 

att vara ägare av tillräcklig kunskap inom alla ämnen som krävs för att kunna 

möta målen i styrdokumenten.  

För att gå vidare efter denna forskning skulle det kunna göras en uppföljning 

på de barn som fått en tidig start i arbetet med kemi i förskoleverksamheten. 
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Man kan ställa sig frågan om de barnen tillägnar sig kemi lättare än andra barn 

när de sedan ska läsa kemi i skolåldern. Kan man se en skillnad i dessa barns 

lärande till skillnad från barn som fått kemi introducerat till sig senare i livet 

finns det ett verkligt värde i att studera detta vidare.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Observationsschema  

Observatör: 

Datum: 

Tid:  

Plats: 

 Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 Barn 5 

Vilka ord 

använder sig 

barnen av för 

att beskriva 

det 

upplevda? 

     

 

Anteckningar: 
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Bilaga 2: Informationsbrev och samtyckesblankett 

Informationsbrev 

Hej! Mitt namn är Filippa Holmberg och jag studerar till förskollärare vid 

Karlstads universitet. Jag är nu framme vid termin 6 av 7 och ska nu skriva 

mitt examensarbete som går under temat kemi. Studien genomförs genom 

observationer på barns språk i arbetet med kemi. Observationerna kommer att 

ske under en dag tillsammans med fyra barn där experiment kring vattnets 

faser står i fokus. 

Vid observationerna kommer ett observationsschema samt fältanteckningar 

att användas för datainsamling. Fokuset koncentreras på barns språk och 

handlingar och inte det enskilda barnet.  

Det ligger i min skyldighet som student att tilldela er information om de 

etiska forskningskrav som måste följas. Det inleds med att informera er om 

denna studie och nästa led är att få samtycke av vårdnadshavare och barn att 

delta i studien. Allt material som samlas in under studien kommer att förvaras 

oåtkomligt för obehöriga. Alla deltagare i studien kommer avidentifierats 

från start så att ingen koppling kan göras till någon individ.  Deltagande i 

studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 

ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan 

återkallandet. Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet 

godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universitets studieregister 

för att sedan förstöras. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 

få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få 

eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller 

att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att 

inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se  

Vid funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare på 

mail: philippaholmberg@live.se 

Handledare: Björn Sjöstrand,  

bjorn.sjostrand@kau.se 

Vänligen fyll i samtyckesblanketten på nästkommande sida. Lämna den åter 

till ordinarie personal på avdelningen.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Filippa Holmberg   

mailto:dpo@kau.se
mailto:philippaholmberg@live.se


De yngsta förskolebarnens språkutveckling  

relaterat till vattnets faser  Filippa Holmberg 

 

Samtycke till att delta i studien:  Kemi i förskolan. En observationsstudie om 

hur barns uppfattningar om vattnets aggregationsformer kan förändras genom 

aktiviteter relaterade till lärandeobjektet.  

  

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Båda 

vårdnadshavarnas underskrift krävs för samtycke till ett barns 

deltagande i studien.   

 

JA, mitt/vårt barn tillåts delta i studien. 

 

NEJ, mitt/vårt barn tillåts inte delta i studien. 

 

 

………………………………                        ………………………………… 

Underskrift                                                      Underskrift   

Vårdnadshavare 1                                           Vårdnadshavare 2                                                       

 

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

Namnförtydligande                                          Namnförtydligande 

 

………………………………          ………………………………… 

Ort och datum                                                  Ort och datum 

 

 

 


