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Abstract 

In this study, 10 children’s books with water as a theme, for 1-6-year-olds have 

been reviewed through a content analysis, to get knowledge of how chemistry 

and physics are anchored and used in the books text. The results of the analysis 

showed a very weak use of science concepts while more everyday-words linked 

to water were used frequently. During the analysis, some texts in the books 

were considered, to be able to implement science concepts without disturbing 

the text flow. Why it seemed to have been avoided can possibly be linked to 

the different language usage and the society’s relationship to these. 

Keywords: Chemistry, physics, children’s literature, pre-school, content 

analysis 
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Sammanfattning 

I denna studie har 10 barnböcker med vatten som tema, riktat till barn mellan 

1–6 år granskats genom en innehållsanalys, för att få kunskap om hur 

naturvetenskapens kemi och fysik förankras och används i böckernas texter. 

Resultatet av analysen visade på ett mycket svagt användande av 

naturvetenskapliga begrepp medan mer vardagliga ord kopplat till vatten 

användes flitigt. Några texter i böckerna ansågs kunna implementera 

naturvetenskapliga begrepp utan att rubba texternas flyt. Att detta ser ut att ha 

undvikits, kan möjligtvis vara kopplat till de olika språkbruken och samhällets 

relation till dessa.  

Nyckelord: Kemi, fysik, barnlitteratur, förskola, innehållsanalys 
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Förord 

Detta examensarbete har gjorts av mig, Lina Maninnerby. Jag studerar på 

Karlstads Universitet där jag läser till förskollärare. Jag hoppas att ni kommer 

få en trevlig läsning av mitt arbete, som växt fram sakta men säkert under 

terminens gång. Det har varit en riktig bergochdalbana och jag har några 

guldkorn att tacka för att ta mig igenom det.  

Min sambo som stöttat mig hela vägen. Min bror som letat fram alla stavfel 

som lyckats gömma sig från mig och min handledare som trots mina 

missförstånd och hinder gjort sitt bästa för att hjälpa mig. Jag är väldigt tacksam 

för all hjälp och stöttning jag har fått! 

Jag vill även tacka dig som läser detta arbete just nu och jag hoppas att jag har 

lyckats formulera och bearbeta hela detta arbete så att den kunskap jag erövrat 

genom hela processen blir synliggjord och överförbar till dig som läsare.  
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1. INLEDNING 

1.2 Introduktion 

Denna studie har sitt fokus på de naturvetenskapliga ämnena kemi och fysik. 

Jag har valt att fokusera på barnböcker med ett vattentema då vatten har stor 

påverkan från- och koppling till både kemi och fysik. Att bara välja ett av de 

naturvetenskapliga ämnena bedömdes som otillräckligt. Dessa ämnen har alltså 

varit mitt fokus i genomarbetandet av barnlitteraturens texter.  

Genom erfarenhet har jag sett att barnböcker har en betydande roll i förskolan 

och ute i förskolans verksamhet under verksamhetsförlagda utbildningar och 

som vikarie har jag fått lärdom om hur böckerna kan förankras i 

verksamheterna. Ett intresse väcktes för vilken möjlighet barnlitteraturen hade 

för barns ordförråd och kunskapsutvecklande. I teman som några förskolor 

hade har det förekommit att böcker har fungerat som en grund där flera ämnen 

kan inkluderas utifrån samma bok. Detta har varit språngbrädan för denna 

studie, då det fanns en nyfikenhet i hur de naturvetenskapliga ämnena 

förankrades i barnlitteraturen. Då med speciellt fokus på kemi och fysik.  

Källén (2018) skriver i en artikel om hur det har skett en ökning av barn och 

ungdomslitteratur sedan 2016 till 2017 med hela 5%. Det har skett en ökning 

av barnlitteratur sedan 1993 med 136%. Källén (2018) skriver att 

barnlitteraturen är populär, då den erbjuder mer utrymme för att visa på olika 

typer av människor och problem utan att blotta det på ett kanske oangenämt 

sätt. Barnlitteraturen har alltså ett brett utbud av genrer och innehåll. Det som 

har väckt intresse för just naturvetenskapen i barnlitteraturen är att det inte 

verkar ha samma utbud eller lika tydlig förankring i litteraturen som andra 

genrer. Andersson & Gullberg (2014) beskriver hur naturvetenskapen använder 

sig av ett annat sorts språk och har en annan kultur än de vi använder i vardagen. 

Detta språk är viktigt för lärandet av kemin och fysiken. Kopplingen har därför 

gjorts mellan naturvetenskapen och språket till barnlitteratur och 

kunskapsinlärning.  

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka kemiska och fysikaliska 

anknytningar och begrepp till vatten som genom texten, framkommer i 

svenskspråkiga barnböcker som har ett vatten-tema.  
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1.4 Frågeställning 

Vilka kemiska och fysikaliska anknytningar till vatten förekommer i 

barnböckerna? 

Vilka kemiska och fysikaliska begrepp med anknytning till vatten benämns 

direkt i texterna? 

 

2. BAKGRUND 

2.1 Förskolans läroplan 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016), skriver att förskolan ska sträva efter 

att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och 

för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Förståelsen för 

naturvetenskapen och samband i naturen samt enkla kemiska processer är 

också strävansmål för förskolebarnen. Barnen ska även få möjlighet att 

utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera och ställa frågor om 

naturvetenskap (Skolverket, 2016). Läroplanen tar däremot inte upp hur 

förskolans personal ska arbeta med detta.  

Skolinspektionen (2011) fick fram i sin undersökning att de flesta förskolorna 

behöver utveckla sitt arbete ytterligare utifrån förskolans strävansmål. För att 

ämnena matematik, teknik och naturvetenskap ska bli mer synlig i 

verksamheten krävs det att de integreras mer i både vardagssituationer och i 

planerade aktiviteter. I Skolinspektionens granskning visades det även på en 

osäkerhet bland pedagogerna då de inte visste hur de skulle arbeta med de 

naturvetenskapliga ämnena.  

Skolverket (2010) skriver att det är viktigt att läraren har en stor frihet till att 

välja ut böcker utifrån den barngrupp som litteraturen ska användas 

tillsammans med. Detta kan problematiseras på så sätt att valmöjligheten kan 

skapa osäkerhet då ansvaret hamnar på läraren om vad barnen kommer lära sig 

av böckerna.  

Utbildningsdepartementet (2010) skriver att naturvetenskap handlar om frågor 

som rör människan, djur, växter, klimat och miljö. Vi människor är nyfikna och 

vill veta mer om vilket samband vi har med oss själva och vår omgivning. I 

naturvetenskapen ingår fysik, kemi och biologi. Dessa är väldigt viktiga för oss 

och vårt samhälles utveckling. Utbildningsdepartementet (2010) skriver även 

att det idag krävs att barn får kunskaper om hur vi människor påverkar miljön. 

Naturvetenskapen i förskolan bör ha fokus på att undersöka vår omgivning och 
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vardagsfenomen. Om barnen får möjlighet till att arbeta på ett naturveten-

skapligt sätt genom att iaktta, utforska och ställa frågor kan de också lära sig 

hur de kan söka kunskap om sin egen omgivning (Utbildningsdepartementet, 

2010). Här kan böcker fungera som ett redskap att ta till för att få förståelse om 

något. 

2.2 Barnlitteratur 

Nikolajeva (2004) föreslår en arbetsdefinition av barnlitteratur. Detta innebär 

att barnlitteratur är litteratur skriven, publicerad, marknadsförd och behandlad 

av experter med barn som dess huvudsakliga publik. Andersson & Druker 

(2008) har en liknande beskrivning av begreppet. De förklarar att det är svårt 

att finna specifika kriterier som knyter ihop alla typer av barnlitteratur. Barn 

och barns barndom förändras och ser så olika ut och barnlitteraturen formas 

och gestaltas därefter. Nikolajeva (2004) trycker på att barnlitteratur inte är en 

genre. Det är en stor och variationsrik mängd texter som är kopplat till 

barnlitteratur. Att litteraturen för barn använder sig av ett enkelt språk, jämfört 

med böcker vända till vuxna, är en vanligt förekommande uppfattning. 

Nikolajeva skriver att barnboksförfattarna ofta är väl införstådda med de 

möjligheter skönlitteraturen kan ge ett barns språkutveckling, vilket de också 

utnyttjar i sina texter.  

2.3 Didaktik och litteratur 

Zucker (2013) visade i sin studie att högläsning och boksamtal med barnen i 

förskolan hade positiv och betydande påverkan på barnens vokabulär. Det är 

vanligt i förskolans verksamhet med högläsning av böcker, vilket gör det 

möjligt för barnen att få ett ökat ordförråd. Svensson (2012) skriver däremot 

att barnets språkutveckling kan både hindras och stimuleras vid högläsning. 

Det som kan vara skillnaden är förskollärarnas förhållningssätt. Hur de 

kommunicerar med barnen och hur de anpassar böckernas innehåll. Leung 

(2008) skriver att barns attityder till olika sorts texter och vad de föredrar att 

läsa, påverkas av hur deras lärare använder och diskuterar de olika genrerna.  

Jönsson (2007) förefaller ha en positiv förhållning till högläsning och 

argumenterar för hur högläsningen ger möjligheten att tillsammans med 

barngruppen erfara en längre text med mer komplext innehåll. Uppstår det 

osäkerheter eller tveksamheter i texten kan detta diskuteras i gruppen. 

Mantzicopoulos & Patrick (2011) skriver om hur bilderböcker finns i en stor 

variation av genrer och att förskolans bok-fokus ofta hamnar på de fiktiva 

sagoböckerna. De skriver även att mindre än 25% av böckerna som förskolans 

barn får ta del av är faktainriktade böcker och att informationsböcker kan ha en 

stor inverkan på de yngre barnens möjligheter till att bekanta sig med det språk 
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som naturvetenskap erbjuder och bli mer familjära med en genre som är lika 

viktig som fiktiva böcker. Att använda olika slags böcker för ämnesrelaterade 

kunskaper är alltså mycket givande för förskolebarnen. Bilderböcker och sagor 

är däremot de genrer som vanligast används i förskolan. Leung (2008) har sett 

bristen på faktaböcker för yngre barn, samtidigt som hon ser betydelsen av dem 

i uppbyggnaden av barnens ordförråd och kunskap om begrepp. Leung 

förklarar att det finns tre vanliga antaganden om faktatexter för barn. Den första 

är att yngre barn först borde lära sig läsa innan de börjar med 

begreppsinlärning. Den andra är att barn inte förstår informationsinriktad text. 

Det tredje är att barn inte tycker om den här sorten av texter. Det har däremot 

visats i forskning att förskolebarn låtsatsläser faktaböcker med liknande 

information som originaltexten (Leung, 2008).   

Jönsson (2007) skriver om direkta och indirekta erfarenheter. De direkta 

erfarenheterna är från verkligheten och det indirekta från fiktionen. De direkta 

erfarenheterna är mycket viktig för språk- och kunskapsutvecklingen, särskilt 

för de yngsta barnen. Det förklaras ändå att människor även behöver de fiktiva, 

indirekta erfarenheterna. Litteraturen blir därför en betydelseful del i 

utvecklingen och lärandet. Thulin (2006) skriver om det antropomorfistiska 

som arbetssätt och det har visat sig att detta uttryckssätt inte stoppar 

utvecklingen av den naturvetenskapliga förståelsen, det har istället visat sig ha 

ett pedagogiskt värde och borde användas mer. Antropomorfistiskt arbete kan 

underlätta lärandet och förståelsen av naturvetenskapliga fenomen. I Thulin 

(2006) används det antropomorfistiska arbetet i form av bland annat 

dramatiseringar, men begreppet går även att använda utifrån ett litterärt fokus. 

Thulin (2006) skriver att metakognitiva samtal, där det finns ett fokus på att 

barnen ska bli medvetna om sina egna tankar, har visat sig utveckla barns 

medvetenhet om både sitt eget lärande och om det innehåll som fokuset i 

lärtillfället har. Thulin (2006) skriver även att i förskolan så bäddas 

naturvetenskapen in i lek och omsorg vilket medför att själva lärandeobjektet 

kommer ur fokus. Om innehållet och dess begrepp får omsättas i olika 

sammanhang, så kan de upplevas som oföränderliga trots att situationerna 

varierar. Jakobson (2009) skriver att det är av betydelse att utmana 

föreställningar som barn har för att kunna möjliggöra en förändring av deras 

nuvarande förståelse av begrepp och fenomen. Jakobson menar även att det 

krävs nya impulser för att lära sig något nytt och det är nyttigt att se nya 

perspektiv på problem. 

2.4 Naturvetenskapens språk 

För att lära sig naturvetenskap måste man också lära sig om den sociala 

praktiken. Naturvetenskap har sitt eget språk och kultur som man måste ta del 
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av för att växa i sitt kunskapsutvecklande (Andersson & Gullberg, 2014). Även 

Fang (2005) problematiserar språket och menar att eftersom kunskap om 

naturvetenskap är starkt kopplat till att lära sig det språk som naturvetenskap 

har, är det alltså det som ofta skapar ett hinder i lärandet, men det blir en 

värdefull bedrift att besegra detta hinder. Fang (2005) förklarar att det 

naturvetenskapliga språket använder sig av unika språkliga former och 

strukturer för att kommunicera de vetenskapliga kunskaperna, principerna och 

övertygelserna. Genom Helldén, Lindahl & Redfors (2005) görs det synligt att 

vissa personer anser att lärandet av de naturvetenskapliga kunskaperna kan 

kännas som ett hinder och där innehavandet av dessa kunskaper och förståelse 

för den naturvetenskapliga litteraciteten kan tyckas vara meningslös och 

alldeles för omfattande (Helldén, Lindahl, & Redfors, 2005). Detta tankesätt 

verkar inte vara ovanligt, även Gustavsson & Thulin (2017) skriver att det finns 

åsikter om att naturvetenskapliga ämnen i förskolan ska undvikas då det är för 

komplicerat för barnen. De skriver även att naturvetenskapen är ett ämne som 

används relativt blygsamt i förskolan. Det är möjligt att fördomar mot det 

naturvetenskapliga språket även förekommer i barnlitteratur. 

 

2.5 Naturvetenskap och kemi- & fysikanknytning till 

vatten. 

Inom naturvetenskapens kemi och fysik har vattnet en stor roll och innefattar 

flera kemiska och fysiska anknytningar som är vanligt förekommande i vår 

vardag. Vatten som tema kopplar väl till förskolans läroplan där man som 

förskollärare kan kan integrera fysikens och kemins kopplingar till vatten i 

vardagssituationer och planerade aktiviteter. Även för att ge möjlighet för 

barnen att få förståelse för naturvetenskapen och samband i naturen samt enkla 

kemiska processer (Skolverket, 2016). De naturvetenskapliga kopplingar som 

finns till vattnet, förklarar Nettelblad & Ekdahl (2006) är aggregationsformer 

som fast, flytande och gas. Här räknas även avdunstningen av vattnet in.  

Ytterligare förklarar dem att det förekommer blandningar av ämnen som finns 

överallt runt omkring oss och det är sällan vi stöter på rena ämnen i vår vardag, 

där även vatten sällan förekommer som ett rent ämne. Blandningar är två eller 

flera ämnen som blandats, som till exempel saft och vatten. Motsats till 

blandning är emulsion, där två kemiska ämnen inte löser sig i varandra 

(Nettelblad & Ekdahl, 2006). Begreppet kemiska ämnen är som Kemi (u.a.) 

förklarar: allting i vår omgivning består av kemiska ämnen.  

Vattnet kan filtreras genom ett filter och har även en ytspänning som uppstår 

när alla vattenmolekylerna i vattnet dras emot varandra och skapar en spänning 
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mot molekylerna i luften (Nettelblad & Ekdahl, 2006). Här kommer även flyta 

och sjunka in som kopplas till Arkimedes princip (Ross, 2017). 

 

3. METOD 

Som metod valdes innehållsanalys som enligt Bryman (2011) är en metod som 

har sitt fokus på att få en bild av det innehåll i det tema forskaren vill inrikta 

sig på. Huvudsakligen används denna metod till tryckta texter. Bryman (2011) 

förklarar att forskarna är intresserade av både det som tas upp, det manifesta 

och det som är underförstått, det latenta. I denna studie har det fokuserats på 

både det manifesta och det latenta innehållet texterna visar på. Detta är av 

betydelse då de frågeställningar som skapats kräver ett sådant förhållningssätt.  

Analysen har genomförts på ett systematiskt sätt och är utfört på ett sådant sätt 

att andra ska kunna göra samma studie och få liknande resultat. Hsieh & 

Shannon (2005) skriver att forskare ofta ser innehållsanalysen som en flexibel 

metod att arbeta med och analysera texter och dess data. Metoden kan anses 

bjuda in till att göra egna tolkningar och intryck. Innehållsanalysen kan variera 

från forskare till forskare och eftersom det saknas en precis definition hur 

analyseringen ska gå tillväga har användningsområdet blivit relativt begränsat. 

Till denna studie har det använts en konventionell, induktiv metodansats. Den 

konventionella innehållsanalysen är vanlig när det finns ganska lite teorier eller 

forskningslitteratur om det som ska studeras, förklarar Hsieh & Shannon 

(2005). Här tillåts istället koder och kategorier att komma fram ur det empiriska 

materialet. Forskare kan sedan skapa nya insikter som kan visa sig i 

analysprocessen, vilket beskrivs som en induktiv kategori utveckling (Hsieh & 

Shannon, 2005). De förklarar även att denna ansats gör det svårt att utgå från 

en teori, på grund av att både den undersökande och analyserande delen av 

studien gör det svårt att sära på de teoretiska begreppen och resultatet (Hsieh 

& Shannon, 2005). Åbo-Akademi (2018) förklarar att man istället, med denna 

metodansats, först gör en överblick på texterna, sedan sammanfattas och kodas 

böckerna, som har valts ut för att studeras. Koderna organiseras i denna studie 

i ett diagram, för att sedan kopplas till teorier och tidigare forskning i studiens 

diskussionsdel.  

 

3.1 Urval 

Det empiriska materialet valdes ut på ett landsbygdsbibliotek och utifrån det 

bokutbud som fanns tillgängligt. Målet var att finna barnböcker som hade ett 

vatten-tema. Barnböckerna som vid första anblick ansågs ha ett innehåll om 

vatten, bläddrades snabbt igenom för att få det bekräftat. Böckerna var tvungna 
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att vara riktade mot barn i förskolan, vatten skulle vara ett genomgående tema 

och det skulle finnas text. Antologier och bilderböcker valdes bort. Två böcker 

valdes från naturvetenskapshyllan och åtta skönlitterära barnböcker valdes ut 

från barnbokshyllorna för de yngre barnen.  Att bara två böcker valdes från 

naturvetenskapshyllan, var för att de var de enda böckerna som ansågs vara 

passande barn mellan 1–6 år.  

 

Studiens syfte är att titta på svenskspråkiga böcker, vilket här menar att 

böckernas gestalter pratar svenska. Böckerna behöver däremot inte vara 

ursprungligen svenska böcker, utan studiens urval av barnlitteratur har böcker 

från olika länder. De har använts för att de helt enkelt blivit översatta till 

svenska.  

 

Det innehåll som analyserats är från det första ord som startar bokens historia 

eller berättelse, till den sista punkten. Bokens bilder har inte tagits med i 

analysen. 

 

 3.2 Validitet och reliabilitet 

Bryman (2011) skriver att analysprocessen ska spegla verkligheten och inte 

vara påverkad av forskarens personliga värderingar. Forskarens intresse får 

vara synligt, så länge inte arbetet påverkas mer än så. Roos (2014) skriver att 

validiteten handlar om att använda sig av en passande metod, frågeställning 

och begrepp. En utmaning som valet av metod har fört med sig inom validiteten 

är att om det misslyckas med att utveckla en förståelse av forskningsområdets 

sammanhang, så kan det lätt leda till missvisande resultat (Hsieh & Shannon, 

2005).  Relevansen av data kontra syfte och frågeställningar i denna studie har 

därför blivit noggrant utarbetad och sammankopplad. Detta har gjorts bland 

annat genom diskussioner med handledare om vilka frågeställningar som varit 

forskningsbara och aktuella i anslutning till syftet. Under studiens och 

analysens gång har arbetet ifrågasatts, förfinats och korrigerats alltefter sett 

behov. Validiteten inom en innehållsanalys har en stor del att göra med hur 

kodningssystemet ser ut och är konstruerat. Det ska vara logiskt, konsekvent 

och ha tydligt definierade kategorier (Potter & Levine-Donnerstein, 1999). 

Koderna och kategorierna har presenterats i denna studie på ett öppet, tydligt 

och planerat sätt för att det ska vara lätt för de som läser att kunna förstå och 

avläsa. 

 

Reliabiliteten har att göra med hur tillförlitlig datan är. Vilken data som 

används, sättet som det samlas in på och hur det bearbetas, är faktorer som 

spelar in i studiens reliabilitet (Christoffersen & Johannessen, 2018). 
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Reliabiliteten i denna studie visar sig genom att det används ett större urval av 

böcker och forskare kommer kunna göra samma studie och få fram liknande 

resultat. Analys och resultat har långsamt växt fram för att försäkra att inga 

viktiga koder och detaljer, som studiens urval av böcker innehåller, överses.  

Potter & Levine-Donnerstein (1999) skriver att reliabiliteten visas på en 

innehållsanalys då texterna kodas, för att sedan vid ett senare tillfälle kodas 

igen. Är resultaten liknande, så är kodningen stabil. Det största hotet mot 

reliabiliteten är forskarens utmattning. Det krävs hela tiden höga 

koncentrationsnivåer vid kodningen och saknas koncentrationen är det lätt hänt 

att kodningen blir fel eller att något missas. Detta har definitivt varit en 

utmaning i denna studie och det empiriska materialet har därför bearbetats flera 

gånger, från flera olika synvinklar och allt eftersom kodandet kändes lättare, 

gjordes en ny kodning igen. Började det bli lätt betydde det att det fanns rum 

för mer information och ett annat tankesätt.  

 

3.3 Etiska överväganden 

Löfdahl (2014) skriver att det är speciellt några ämnen som vi som studenter 

ska undvika att studera. Till största mån ska det undvikas att ta reda på eller 

fråga någon om deras etniska ursprung, religiösa eller sexuella läggning, 

filosofiska övertygelser eller politiska åsikter.  

Innehållsanalysen anses ofta vara en icke-reaktiv metod, som Bryman (2011) 

skriver. Vilket innebär att genom metoden, är det sällan någon person som 

påverkas av forskaren. Till detta arbete har det trots allt tagits 

försiktighetsåtgärder för att försäkras om att det som görs inte påverkar någon 

annan på något negativt sätt. Barnlitteraturen som har använts i arbetets analys 

kopplas direkt till boken och dess titel. Författarna nämns först i litteraturlistan. 

Detta har gjorts för att förtydliga att analysen inte är riktat mot barnböckernas 

författare, utan innehållet i deras barnlitterära verk.  

Trots att innehållsanalysen är icke-reaktiv, så är det flera etiska överväganden 

det har tagits ställning till. En etisk del att ta hänsyn till är plagiat, som 

Vetenskapsrådet (2017) skriver om. Att en forskare använder textavsnitt, data, 

resultat och dylikt på ett sätt som gör att det framstår som att det är forskaren 

själv som har skrivit det, men egentligen är det kopierat från någon annan. Det 

kan anses som stöld. Inom forskning så används mycket av andra forskares 

resultat och teorier, vilket även i detta arbete används i styrkandet av validiteten 

och reliabiliteten. Denna studies texter har därför granskats kontinuerligt under 

hela arbetsprocessen för att försäkra att det inte förekommer några tvivel om 

plagiat. Författare och forskare har noggrant refererats till med hänsyn till just 

denna lag. 
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I samband med studien har det tagits hänsyn till upphovsrätten som författarna 

och illustratörerna har till sina böcker, oavsett fysiska som digitala. Deras 

offentliga bilder och texter får inte publiceras om de inte har gett tillåtelse till 

detta (PRV, u.a). Sist i detta arbete går det att finna litteraturlistan för de 

barnböcker som använts i studien, detta i respekt till författarna som har rätt till 

att bli nämnda när deras verk blir använt. Det är viktigt att veta att skaparnas 

verk måste få hålla kvar sin utgångsform och inte ändra verken så att det kan 

anses kränkande gentemot författarna eller illustratörerna (PRV, u.a). Det har 

varit en hög prioritet att använda barnlitteraturen med respekt.  

 

4. ANALYS 

Innehållsanalysen handlar om att tolka avsikter eller meningsstrukturer i texter 

genom systematisk kategorisering av teman och mönster. Man har ett 

subjektivt förhållningssätt till textens alla delar och innehåll (Åbo-Akademi, 

2018). Med detta menas alltså att ett personligt ställningstagande har gjorts i 

analysprocessen för att göra både manifesta och latenta tolkningar om vilka 

vattenegenskaper som det empiriska materialet har använt sig av.  

Dataanalysen startade med att alla böckerna lästes igenom flera gånger för att 

få en känsla för deras helheter. Efteråt studerades ord för ord för att finna de 

koder som visar på relevanta tankar eller begrepp (Hsieh & Shannon, 2005). 

Här antecknades alla de ord, begrepp eller tankar som barnböckernas texter 

visade på eller som tolkades vara relaterade till de kemiska och/eller fysikaliska 

anknytningarna till vatten. Efter att ha gått igenom böckerna noggrant flera 

gånger kunde ytterligare kopplingar göras till fysiken och kemin i förhållandet 

till vatten. När alla koder var antecknade, kontrollerades dem och vissa togs 

bort, då de vid närmare eftertanke inte hörde till kemi eller fysik. De koder som 

var kvar, sorterades och det gjordes kopplingar mellan dem. Koderna 

kategoriserades sedan med begrepp eller ord för att förtydliga vilken 

naturvetenskap de hörde till. Sammanfattningsvis så skapades kategorier för att 

sortera de olika koderna, beroende på hur dem relaterade till varandra (Hsieh 

& Shannon, 2005).  

För att få svar på vilka kemiska och fysikaliska vattenanknytningar och 

begrepp som böckerna skriver om, kodades de ord och begrepp som tolkades 

vara en koppling mellan vattnet och kemin eller fysiken. Här kunde texten, till 

exempel berätta om något som hände och om denna händelse tolkades vara 

kopplat till fysikens eller kemins relation till vatten, så kodades det. Dessa 

koder sorterades sedan för att kategoriseras och placeras in i två diagram, en 

för kemi och en för fysik. Det gjordes även en löpande text som förklarar mer 

ingående hur vatten-anknytningarna användes i texterna och hur de tolkats 
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koppla till kemi och fysik.  Mina anteckningar och koder visade efteråt på vilka 

begrepp, kopplat till naturvetenskapen, som förekommit direkt i det empiriska 

materialet.  

Eftersom studien har fokus på de kemiska och fysikaliska anknytningarna till 

vatten, är det många begrepp som faller bort då de inte blir aktuella. Hav, sjöar 

och floder kopplas varken till kemi eller fysik och har därför inte blivit kodat. 

Ett annat exempel är simma och bada som inte heller tagits med i analysen. 

 

5. RESULTAT 

5.1 Översikt av barnlitteraturen  

I denna studie analyserades 10 barnböcker som alla hade det gemensamma 

temat vatten. Hur temat användes i böckerna var något skiftande och den 

vanligaste förekomsten av vatten i dessa 10 böcker var vattensamlingar, så som 

hav, simbassänger och vattenpölar. Andra förekommande underteman var att 

bada, simma och att åka båt. Två av böckerna var antropomorfistiskt utformade 

och hade svensktalande djur som protagonister, där de andra åtta böckerna alla 

handlade om människor.  

5.2 Överblick av resultatet 

I denna resultatpresentation kommer jag först redogöra i löpande text för vilka 

kemiska och fysikaliska anknytningar till vatten som har tolkats förekomma ur 

det empiriska materialet. Jag kommer även ge exempel på hur dessa 

anknytningar kunde se ut och förklara vissa kopplingar och tolkningar som har 

gjorts i analysen. I resultatet kan vi även se vilka kemiska och fysikaliska 

begrepp kopplat till vatten som har använts direkt i böckernas texter samt några 

förenklingar och metaforer som kopplats till kemi och fysik. 

Sist följer två diagram som skapats för att visa på kategoriseringar och 

förekomst av alla anknytningarna på ett mer tydligt och strukturerat sätt.  

5.3 Kemins och fysikens begrepp och anknytningar till 

vatten i böckernas texter  

En ofta förekommande vattenanknytning som användes i barnböckerna var blöt 

och våt. Sammanlagt återfanns de i 7 av böckerna i studien. I Äntligen regn 

(2009) ville djuren ha en regnmössa för att inte bli våta om öronen i regnet. I 

boken Familjen sköldpadda tar sig till havet (2018) blir vägen de går på våt och 

hal. Golvet i tamburen var alldeles blött i Pelles experiment med vatten (2007) 

Torr kopplas här till vatten genom avdunstning och användes i två av böckerna. 
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I Den vilda bebiresan (1996) blir det plötsligt torrt och i Pelles experiment med 

vatten (2007) skulle man bli jättejättetorr om man hängde på tork.   

Flyta och sjunka i vattnet kopplas i denna studie till fysik i kategorin 

Arkimedes princip. Flyta förekom i fem av böckerna. Gittans får i Gittan och 

fårskallarna (2002) flöt på fläsket och Kråkes simlärare, i Kråke lär sig simma 

(2014), flyter lättare på vattenytan när hon har tagit ett djupt andetag. Sjunka 

användes i fyra av böckerna, bland annat i Pelles experiment med apelsiner 

(2007) där barnen fick se att apelsinen sjönk utan sitt skal. Även i Den vilda 

bebiresan (1996) där tuppen skulle sjunka om han blev för våt. Här kopplas det 

även till absorption där tuppens fjädrar absorberar vattnet. Liknande begrepp 

kan även tolkas i Jag tycker inte om vatten (2010) där protagonistens smörgås 

blir alldeles tjock av vattnet, vilket i sig kan leda till spjälkning av brödet då 

den i vatten löses upp. 

Frysa användes i endast två av böckerna och i båda fallen handlade det om 

vatten som blivit till is. I boken Jag tycker inte om vatten (2010) stelnade och 

frös plaskdammen och nerförsbackarna. Vatten som smälter förekom bara i en 

av böckerna, vilket var i Badbaljan (2016) då en asteroid krockade med jorden 

vilket medförde att isen i asteroiden smälte och blev vatten. Is förekom i tre av 

böckerna, bland annat i boken Stormvalen och lilla Noa (2016), där hela havet 

hade frusit till is. Denna boken var också den enda av böckerna i just denna 

studie som inkluderade snö och ånga. Kråke lär sig simma (2014) var den enda 

boken som använde begreppet glida då barnen eller simlärarna gled på 

vattenytan. 

Vattnets yta nämndes i fyra av de tio böckerna. Kråke flyter upp till ytan i 

boken Kråke lär sig simma (2014) och i boken Pelles experiment med vatten 

(2007) förklaras vattenytan på flera sätt och är även i ett sammanhang kopplat 

med lufttryck. I samma bok experimenteras det med ljusbrytningar där fingret 

i vattnet blir förstorat. I Äntligen regn (2009) kommer det ett moln med många 

vattendroppar. I Familjen sköldpadda tar sig till havet (2018) börjar det regna, 

dripp, dropp. Vågor förankrades i två av böckerna, i Den vilda Bebiresan 

(1996) började stora vågor svalla och i Stormvalen och lilla Noa (2016) trodde 

Noa att han såg valen ute bland vågorna. 

Resultatet visar här på att det är vanligt förekommande med fysiska och 

kemiska vardagsbegrepp i barnlitteraturen. De mer utmanande naturveten-

skapliga begreppen användes däremot inte texterna. Här menar jag exempelvis 

begrepp som ytspänning, ljusbrytningar, gas och avdunstning som tolkades 

förekomma i texterna, men inte utskrivna som begrepp. De naturvetenskapliga 

begrepp som hittades genom analysen som var direkt brukat i böckernas texter 

var våt, blöt, vattenyta, ånga, smälta, frysa, stelna, sjunka och flyta.  
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Det var även några naturvetenskapliga anknytningar till vattnet som kunde 

tolkas som en förenkling eller metafor. I Pelles experiment med vatten (2007) 

fanns flera textdelar där begreppet ytspänning hade kunnat användas utan att 

göra texten svårläst, subjektivt uppfattat. Andra ord som användes var istället 

att vattnet var segt och vattendropparna ville inte dela på sig. I boken används 

också ordet vattendroppar som en metafor till vattenmolekyler, som i detta 

exempel: ”Vatten är en massa vattendroppar som håller i varandra” (s.8). Ett 

annat exempel från samma titel där avdunstning skulle kunna förankras är att 

”…om hon skulle hänga upp mig på tork, så jag blev jätte-jätte-torr, skulle jag 

bara väga 7kg” (s.5). Detta kan däremot kopplas till mer än vattenavdunstning. 

Ljusbrytning i vattnet förekom också i Pelles experiment med vatten (2007) 

där det kallades att ”…vattnet och ljuset lurades…” (s.13). I Stormvalen och 

lilla Noa (2017) användes meningen ”…isen började lägga sig runt sjön.” (s.5), 

vilket används istället för att använda begreppet frysa.  

5.4 Diagram  

Nedan presenteras två diagram som skapats utefter analysen av barnlitteraturen 

för att förtydliga vilka vattenanknytningar kopplat till kemi och fysik, som har 

förekommit i barnböckerna. Första diagrammet innehåller de ord, begrepp och 

kategorier som kunde kopplas till kemi och det andra diagrammet är för fysik. 

Diagrammen delades upp för att de enklare skulle kunna följas och förstås.  

De rutor som markerats med orangea färger har ord och begrepp som användes 

i barnlitteraturens texter. Ju mörkare färg de har, desto fler böcker förekom de 

i. För att försäkra att diagrammen blir lätta att förstå även i svartvitt finns små 

siffror som markerar antalet också. Vissa ord är med vit text, men detta är 

endast för att göra det lättare att läsa mot en mörkare bakgrund. 

Rutorna med grön färg är ord, begrepp eller kategorier som skapats under 

analysprocessen för att kategorisera och samla de koder som skapades och 

analyserades utifrån barnlitteraturens texter. Dessa har även markerats med ett 

plustecken. Vissa orangea koder har skrivits om, så det behöver inte vara det 

exakta ordet från boken, men det visar på att vattenanknytningen ändå finns. 
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em

i

Vattnet som väder 
+

Snö 1

Moln 1

Regn 3

Regnkläder 1

Vattendroppar 3

Vattnets 
egenskaper +

Blöt 4

Våt 3

Iskallt 1

Absorbtion +
Tuppen sjunker med 

blöta fjädrar 1

Spjälkning +
Brödet tjockt och blekt 

av vattnet 1

Ytspänning +

Vattnet är segt 1

Vattendroppar håller i 
varandra 1

Dela med diskmedel 1

Vattenyta 4

Överfullt glas 1

Lufttryck 1

Diagram 1 - Kemi 
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V
at
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ys

ik

Friktion + Glida 1 Hal 1

Aggregations-
former +

Fast vatten +

Frysa 2

Stelnat 1

Is 3

Flytande vatten + Smälta 1

Gas +

Ånga 1

Avdunstning + Torr 2

Arkimedes 
princip +

Flyta 5

Luft i lungorna 1

Luft i apelsinskalet 
1

Bubblor som reser 
till ytan 1

Sjunka 4

Ljusbrytningar +

Förstoringsglas 1

Synvillor 1

Vågor 2

Diagram 2 - Fysik 
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6. DISKUSSION 

6.1 Resultat diskussion 

I denna studie har det genom en innehållsanalys tittats på vilka kemiska och 

fysikaliska anknytningar  till vatten som nämns i barnböcker med ett 

vattentema samt vilka naturvetenskapliga begrepp som används i texterna. För 

att förtydliga läggs det inte några nedvärderande uppfattningar på författarna 

eller på barnlitteraturen som har använts i studien. Genom arbetsprocessen har 

det funnits en medvetenhet om den barnbokskultur som lyder och som 

genomsyrar böckerna. Böckerna har använts enbart för att ta reda på den 

naturvetenskapliga omfattningen i innehållen.  

Leung (2008) har visat på forskning och teorier om hur barn tar till sig och 

bearbetar nya och gamla ord där den fonologiska delen av ett ord kodas, som 

barnet hör vid högläsning. Denna kod kopplar sedan barnet till texter och bilder 

i böckerna. Detta stödjer även det Zucker (2013) visade på, att högläsning och 

boksamtal med barnen i förskolan påverkar barnens vokabulär positivt och att 

det kan bidra till ett ökat ordförråd. Jag vill argumentera för att boksamtalen 

kan ha en betydande relation till naturvetenskapen i förskolan. Förskolans 

läroplan, Skolverket (2016) skriver att barnen ska få möjlighet att skapa en 

förståelse för naturvetenskapen och enkla kemiska processer. Att även få 

utveckla sina förmågor att urskilja, utforska, dokumentera och ställa frågor om 

naturvetenskap. Andersson & Gullberg (2014) förklarar betydelsen av att få 

möjligheten att lära sig de unika språkliga formerna och strukturerna som de 

naturvetenskapliga ämnena erbjuder. Utan kunskap om språket och 

strukturerna kommer det vara väldigt svårt att ta till sig den kunskap som de 

naturvetenskapliga ämnena står för. Fang (2005) menar att det är här som 

motstånd ofta uppstår i kemi och fysik. Med hjälp av resultatet i denna studie 

går det att utläsa att det kan bli svårt att använda barnböcker i förskolan för att 

lära sig de unika språkliga formerna och strukturerna som kemin och fysiken 

har om vatten. Detta på grund av att det naturvetenskapliga språket helt enkelt 

inte användes i de barnböcker som analyserats till denna studie. Enligt 

Gustavsson & Thulin (2017) så ska det finnas negativa åsikter om användandet 

av naturvetenskap i förskolan och den svårighetsgrad det sägs ligga på. Det 

sägs vara för komplicerat för barnen i förskolan och det är kanske just detta 

tankemönster som återspeglas i barnlitteraturen också. De ord och begrepp som 

används i böckernas texter hör till vardagligt språk och kan lätt kännas igen av 

barnen. Eftersom det vanliga skriftliga språket och det naturvetenskapliga 

språket skiljer sig åt ganska mycket (Andersson & Gullberg, 2014), så är det 

inte förvånande att se ett blygsamt användande av begrepp i barnlitteraturen. 
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Det är ändå värt att fundera på om det är denna osynliga gräns mellan språken 

som gör det så olika, främmande och lite skrämmande. För trots allt skriver 

Nikolajeva (2004) att barnboksförfattare är införstådda med de möjligheter 

som böckerna kan ge till språkutveckling för barnen. 

Resultatet i denna studie visar på att det är relativt ovanligt med mer utmanade 

naturvetenskapliga begrepp i barnlitteraturen. De flesta anknytningar vattnet 

hade till fysik och kemi, som förekom i böckerna nämndes i texten, vilket vi 

kan se enligt föregående analys. Det fanns mycket inkludering till vatten i sig, 

men de kemiska och fysikaliska begreppen var däremot mindre förekommande 

och sett till barnlitteraturens innehåll, verkade användandet av de mer 

avancerade kemiska och fysikaliska begreppen helt enkelt inte vara aktuella 

eller passande.  (Helldén, Lindahl, & Redfors, 2005) förklarade att det finns 

uppfattningar om att kunskap om de naturvetenskapliga ämnena inte är 

betydelsefull, då det är ett väldigt stort ämne och kan omöjligt tas tillvara på av 

alla. Kunskap om naturvetenskap anses inte vara nödvändig, då vanliga 

sammhällsmedborgare kommer göra bra ifrån sig i livet oavsett. Detta på grund 

av att det informationssamhälle vi lever i idag gör att alla kan ta del av den 

kunskapen ändå, om så önskas (Helldén, Lindahl, & Redfors, 2005). Den här 

sortens syn på naturvetenskap förekommer alltså och även om många av oss 

idag kan leva ett bra liv utan kunskap om natur och miljö, lyfter förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016) förskolans roll till att bidra med varsamma, 

ekologiska och positiva förhållningssätt till natur och miljö. Genom detta 

förhållningssätt kan barnen få möjlighet att tillägna sig ett sådant 

förhållningssätt själva och på så sätt, få förståelse om sin egen delaktighet i 

naturens kretslopp. Följaktligen kan även kunskap om hur barnens vardagsliv 

och framtida arbete utformas för att främja miljön och vår gemensamma nutid 

och framtid (Skolverket, 2016). Barnlitteraturen som använts till den här 

studien har visat på ganska lite användning av naturvetenskap, som ändå är så 

omfattande och betydelsefull för oss människor. Helldén, Lindahl & Redfors 

(2005) skriver att alla elever måste få chansen till att få uppleva naturvetenskap 

och den spänning, mystik och förundran som tillkommer. Först då tror de att 

fler personer kan komma till att välja en naturvetenskaplig väg. I dagens 

samhälle behöver vi mer kunskap om naturvetenskap och teknik än vi någonsin 

behövt förut och detta kräver en annan sorts undervisning än den vi har haft 

fram tills nu (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005). 

I analyseringen av barnlitteraturen visades det även på några förenklingar och 

metaforer som använts istället för att använda sig direkt av naturvetenskapliga 

begrepp. Detta visade sig dock sällan förekomma då det bara visade sig i två 

av böckerna. Jakobson (2009) skriver att metaforer kan göra det svårare att lära 

sig naturvetenskap, men att det även finns en sida där lärandet kan underlätta 
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genom metaforer. I barnlitteraturen i denna studie, var det däremot inte frågan 

om huruvida barnen skulle förstå något lättare genom användandet av 

metaforer. Istället skrevs texterna på ett sådant sätt att det varken behövdes 

förenklingar eller metaforer för att förstå. Kopplingen till naturvetenskapen 

tycks nästan vara farligt, så istället för att introducera eller använda ett 

naturvetenskapligt ord eller begrepp, så undviks den delen helt istället. Även i 

de två böcker som hade ett självutnämnt naturvetenskapligt fokus undveks det 

att använda begrepp i både metaforer och förenklingar. Helldén, Lindahl & 

Redfors (2005) förklarar att elever ofta får uppfattningen om att de 

naturvetenskapliga fenomenen riktar sig till experter och de kan inte se sin egen 

roll i det. Det är därför viktigt att de får uppleva språket som en betydande del 

för deras egna lärande och att de ska få ta del av de föreställningar forskare 

argumenterar med varandra om och inte bara ta del av naturvetenskap som 

enbart fakta och sanning, argumenterar Helldén, Lindahl & Redfors (2005). 

Enligt studiens resultat kan vi se att det förekommer mycket vatten-

anknytningar i texterna, fast inte mycket direkt kopplat till naturvetenskap. Det 

är möjligtvis här som förskollärare kan koppla vidare själva genom till exempel 

boksamtal med barnen (Jönsson, 2007). Genom detta sätt kan det ställas 

utmanande frågor som kan leda till ett naturvetenskapligt lärande. Andersson 

& Gullberg (2014) skrev att mer uppmärksamhet på barnen och deras frågor 

och stimulation till vidare undersökningar är relevant i arbetet med 

naturvetenskap. För att skapa möjligheter till ett naturvetenskapligt lärande är 

alltså förskolans personal och deras arbete fundamentalt. Mantzicopoulos & 

Patrick (2011) talar väl om att minska osäkerheten på att integrera 

informationstexter till barnens bokhyllor och som Jönsson (2007) vill lyfta 

fram boksamtalen där de lyssnande barnen kan erfara tillsammans ett mer 

komplext innehåll tillsammans med pedagogen. Förskollärarna har många 

genrer att välja mellan och som vi fått se, så verkar det inte vara omöjligt att 

förankra naturvetenskapen även vid högläsning. I skönlitteraturen verkar det 

dock finnas ett avståndstagande till vattnets anknytning till fysik och kemi, då 

det inte framgår tydligt i barnlitteraturen, vilket denna studies resultat visar på. 

Här krävs det alltså mer av förskollärarna för att kunna knyta an till en 

naturvetenskaplig kunskapsinlärning. Leung (2008) skriver att barn påverkas 

av vad deras lärare läser och hur hen diskuterar de olika genrerna som böcker 

kan komma i.  Leung (2008) skriver om bristen av faktaböcker för yngre barn 

och antagandet över barnens kompetens att kunna ta till sig den sortens text. 

Till studien hade det varit önskvärt att inkludera informationstexter till det 

empiriska materialet, men den dagen då materialet plockades ut så fanns det 
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inget i den formen. Om det beror på bibliotekets dagsutbud eller om det från 

början inte fanns kan jag enbart spekulera om vid just detta tillfälle.  

Sammanfattningsvis kan vi konstantera att en naturvetenskaplig inkludering 

genom barnlitteratur i förskolan inte kommer gratis. Det krävs engagemang, 

kännedom och en närvaro från pedagogernas sida för att kunna förmedla det 

naturvetenskapliga språket som krävs för att en kunskapsinlärning om 

naturvetenskap ska kunna ske hos barnen. 

6.2 Metoddiskussion 

Utifrån syfte och frågeställningar har innehållsanalys som metod varit 

tillfredsställande och har hjälpt till att hålla studien innanför ramarna. Till en 

början fanns det en osäkerhet i hur kodandet skulle gå till, men efter mycket 

studerande och prövanden kunde resultatet börja växa fram. Reliabiliteten 

kunde blivit starkare om det empiriska materialet hade varit av större mängd, 

men då denna studien var en kvalitativ studie, har metoden och mängden 

empiriskt material levt upp till förväntningarna. Eftersom innehållsanalysen 

har använts genom en konventionell, induktiv ansats skapades det mycket krav 

på reliabiliteten och validiteten. Det krävdes mycket arbete för att försäkra att 

resultatet visade på sanning då det fanns en rädsla för att det subjektiva 

förhållningssättet skulle bli svårt att förhålla resultatet till, trots att denna metod 

ändå tillåter det.  

Den konventionella, induktiva ansatsen gjorde det även svårt då det inte skulle 

användas teorier förrän i diskussionen. Det blev utmanande, då det bidrog till 

mer krav på hur arbetsprocessen skulle struktureras och genomföras.  

6.3 Vidare forskning 

Till fortsatt forskning inom detta ämne, hade det varit av intresse att besöka 

fler bibliotek och analysera mycket fler böcker. Att även titta på hur de 

naturvetenskapliga ämnena integreras i barnlitteraturen. Ett annat intressant 

forskningsobjekt skulle vara att intervjua barnlitteratur-författare för att ta del 

av deras egna uppfattningar om naturvetenskap och deras relation till det 

språket. Detta skulle i så fall kunna göras med intervjuer för en annan synvikel 

på denna studie. 
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