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Abstract 

The aim of this study was to contribute with knowledge in children´s meaning 
making around the chemical processes of baking. The study is a descriptive 
case study and the data was collected through qualitative interviews. The re-
spondents where five five-year olds who were interviewed while baking. The 
research questions focus on how the children describes what´s happening in 
the chemical processes. The interviews were recorded and transcribed. The re-
sult was analysed through a sociocultural perspective. The result showed that 
the children´s meaning making are depending on previous experiences and by 
how they simplified and ”verbified” what happened. The children showed un-
derstanding within the chemical processes, but they explained them in a simple 
way. The result of this study can be an inspiration of how baking can be used 
as a tool when working with chemistry in the preschool. 

 

Keywords: baking, chemistry, meaning making, preschool 
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Sammanfattning  

Målet med denna studie var att bidra med kunskap om barns meningsskapande 
kring de kemiska processer som hör bakningen till. Studien är en deskriptiv 
fallstudie och data samlades in genom kvalitativa intervjuer. Respondenterna 
var fem femåringar. Intervjufrågorna, som handlar om hur barnen beskriver de 
kemiska processerna, ställdes till barnen medan vi bakade. Intervjun spelades 
in och transkriberas därefter. Det insamlade materialet analyseras utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv. Resultatet visade att barns meningsskapande sker 
utifrån vilka erfarenheter de har med sig och genom att förenkla och ”verbifi-
era” det som händer. Barnen visade förståelse för de kemiska processerna, men 
förklarade dem på ett enkelt sätt. Resultatet av denna studie kan användas som 
inspiration för hur man kan använda bakning för att arbeta med kemi i försko-
lan.  

Nyckelord: bakning, förskola, kemi, meningsskapande   
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INLEDNING  

Vem är det som knackar på Castors fönster? Det är Frippe 
som kommer för att gratulera. Idag är det Castors födelse-
dag. Castor blir väldigt glad. Men vad ska han bjuda på? 
Frippe som alltid är så hungrig. Vi bakar en sockerkaka! 

(Klinting,1996) 

Böcker om bakning brukar vara populära bland barn och numera finns en upp-
sjö att välja bland. Det finns både skönlitterära böcker och receptböcker, med 
allt från det enklaste godis, till mer avancerade recept som kräver mer kunskap 
av den som läser/bakar.  

Många är de låtsastårtor som vispats i förskolors hemvrår, smoothies som blan-
dats av regnvatten, sand och löv i sandlådor för att inte tala om alla sandkakor 
som skapas och tilldelas påhittade smaker och dekorationer innan de serveras 
till provsmakande pedagoger. Många är också de förskolor som årligen bakar 
pepparkakor och lussekatter och troligtvis ännu fler är de förskolor där barnen 
”lekbakar” med Play Doh-deg. 

Barns intresse för bakning kan med fördel användas i planering av förskolans 
temaarbeten. Det är viktigt att barnen känner att de ”äger” ämnet och att arbetet 
läggs upp utifrån barnens frågor och intressen (Elfström, Nilsson, Sterner & 
Wehner–Godée, 2008). Många delar av förskolans läroplan (Skolverket, 2016) 
kan inkluderas i ett temaarbete om bakning, t.ex. matte, språk, hållbarhetstänk 
och inte minst naturvetenskap. 

 ”Bakning handlar till stor del om kemi” skriver Malmegård (2015, s. 14) och 
den som bakat en del vet att det gäller att vara noggrann med mått, ingredienser 
och temperaturer för att det ska bli som man har tänkt sig. Att, som barn, få 
prova detta, att blanda, hälla, se när det jäser och se varför de olika ingredien-
serna behövs kan vara både spännande och lärorikt. De ingredienser som an-
vänds i bakningen är oftast bekanta för barnen och kanske har barnen även 
varit med och bakat förut så de vet hur man brukar göra. Då varken material 
eller tillvägagångssätt är främmande för barnen är det intressant att höra hur 
barnen beskriver det som sker och hur barnen beskriver sina egna upplevelser 
kring det som händer. Av egen erfarenhet vet jag att bakning brukar vara en 
omtyckt aktivitet bland barn och jag vill genom denna studie belysa att bakning 
kan användas i förskolans arbete med kemi. Enligt läroplanen ska förskolan 
”sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga 
att leka och lära” (Skolverket, 2016, s.9).  
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Bakgrund 

Förskolans läroplan 

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) ska förskolan inspirera barn att 
utforska sin omvärld, ställa frågor och samtala om naturkunskap, samt utveckla 
förståelse för enkla kemiska processer. Förskolan ska även sträva efter att alla 
barn utvecklar förståelse och intresse för hur natur, samhälle och människor 
påverkar varandra. Förskolans miljö ska ge trygghet, samt utmana till samar-
bete och lust att söka nya kunskaper. Förskolans miljö ska också bidra till att 
barn utökar sin sociala och kommunikativa kompetens.  

Begrepp 

En kort förklaring av några av de begrepp som förekommer i detta arbete. 

Meningsskapande - Att uppfatta vad något är. Människor har genom den bio-
logiska utvecklingen möjlighet att uppleva vad något är på sådant sätt att indi-
viden och gruppen kan förhålla sig till saker och ting, till exempel situationer 
och händelser, födoämne eller fenomen. Det förhållningssätt som uppstår i 
människans hjärna upplevs som innebörd och mening i det man förhåller sig 
till. Mening kan också skapas i bland annat jämförelser, abstrakta begrepp och 
situationer (Egidius, u.å.). 

Kemiska processer - Ett brett begrepp som innefattar bland annat när en kemisk 
förening genomgår någon slags förändring (Wikipedia, 2015).  

Kemiska reaktioner - Ett förlopp som innebär nya föreningar av grundämnen 
och/eller kemiska föreningar bildas (Bonniers uppslagsbok, 2009). 

Blandning - En samling av olika ämnen med olika atomer som till skillnad från 
i en kemisk förening, inte slås samman till ett nytt ämne (Naturvetenskap Sve-
rige, 2018a).  

Jäsning - När ett ämne kemiskt sönderdelas och sväller upp (Hässelberg & 
Allén, 1993). 

Stelning - Ett ämne övergår från flytande till fast form (Naturvetenskap Sve-
rige, 2018b). 

Emulsion - Små, små droppar av vätska finns i en annan vätska, men de två 
vätskorna kan inte helt lösas upp av/med varandra (t.ex. vatten och olja), för 
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att förhindra separation av de två vätskorna kan ett emulgeringsmedel tillsättas 
(Naturvetenskap Sverige, 2018c).  

Barns tankar 

Barn har ofta en ungefärlig förståelse för vad som händer i olika kemiska re-
aktioner, men deras sätt att förklara dem är inte alltid så vetenskapligt. Barn 
kan ha svårt att avgöra vilka ämnen som är fasta och flytande. Ibland kan barn 
även ha svårt för att förklara vad som bildas vid kemiska reaktioner samt var 
det kommer nya ämnet kommer ifrån (KRC & Skolverket, 2002). 

Språkets betydelse     

För att kommunicera behövs språk. Språket, både i skriftlig och talad form, 
existerar i olika genrer beroende på när och av vem det används. Genrerna kan 
dessutom påverkas av, eller samexistera med till exempel professionellt språk 
eller socialt språk. Varje generation har sitt språk, vilket naturligtvis påverkas 
av situation och miljö. Språket består av ord som existerar i dialog med andra 
ord, de kan ha en roll i en mening och en annan roll i en annan mening (Bakhtin, 
1935).  

Även människor kan ha olika roller i olika sammanhang, vi anpassar oss efter 
vem vi umgås med eller vilket sammanhang vi befinner oss. Vi kan bete oss 
på ett sätt med någon vi känner väl och träffar ofta medan vi kan bete oss på 
ett helt annat sätt när vi träffar någon vi inte har så god kontakt med. Vi beter 
oss (oftast) på det sätt som vi tror förväntas av oss (Arvastson & Ehn, 2013). 
Jag menar att även språket anpassas efter vem vi umgås och pratar med. Det 
språk som vi använder tillsammans med vänner är kanske inte samma språk 
som vi använder på jobbet eller när vi pratar med mormor. 

Dynamiken i barngruppen 

Atmosfären på avdelningen har stor betydelse för hur stämningen och arbetet 
i gruppen ser ut. Olika avdelningar på samma förskola kan ha olika typer av 
atmosfärer. Hur atmosfären ”ser ut” och upplevs beror på många olika saker, 
bland annat förskollärarnas syn på verksamheten, barngruppens sammansätt-
ning men också dynamiken i barngruppen (Johansson, 2011). Nöjd (2009, no-
vember) skriver att det finns olika psykologiska modeller och teorier för att 
förstå hur denna dynamik fungerar. En av dessa modeller (FIRO) beskriver det 
som att en barngrupp alltid befinner sig i någon av tre givna faser av tillhörig-
het. Beroende på vilken av faserna barngruppen befinner i/går igenom påver-
kas gruppens beteende mot varandra och omgivningen. En trygg barngrupp 
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som känner varandra väl och där alla ”har sin plats” är oftast en trygg barn-
grupp där det kan vara högt till tak (Nöjd, 2009, november). Jag menar att 
denna studies resultat kan påverkas av dynamiken i barngruppen, hur barnens 
samspel ser ut och hur tillåtande barnen är mot varandra. 
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Syfte 

Syftet med studien är bidra med kunskap om femåringars meningsskapande 
kring bakningens kemiska processer. 

Frågeställningar 

På vilket sätt beskriver barnen blandning, jäsning, emulsion och stelning?  

Vilka typer av ord använder barnen för att beskriva det de gör? 

På vilket sätt refererar barnen till sina tidigare erfarenheter av bakning? 
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FORSKNINGSÖVERSIKT 

Genom meningsskapande tillsammans med kamrater och pedagoger kan barn 
bearbeta ny information, tolka den och föra sin egen tolkning vidare till andra. 
Tolkningen av den nya informationen kan också göras av barnet själv med 
hjälp av något redskap som erbjuds av pedagogerna. Barn kan också se nya 
möjligheter att använda informationen tillsammans med sina tidigare kun-
skaper och erfarenheter till kunskaper som pedagogerna inte kan förutse (Elm-
Fristorp, 2012).  

Både Elm-Fristorp (2012) samt Caiman och Lundegård (2015) pekar liksom 
Thulin (2006) på vikten av engagerade pedagoger och inbjudande lärmiljöer 
för att stimulera barns meningsskapande och lust att lära. Thulin menar vidare 
att materialet som presenteras för barnen uppmanar till handling vilket i sin tur 
leder till diskussioner, lärande och meningsskapande.  

Genom att ”verbifiera” naturvetenskapliga fenomen kan man göra det lättare 
för barn att ta till sig och förstå begreppens innebörd. Det kan få barn att känna 
att de ”äger situationen” och vågar utforska fler begrepp och experiment utifrån 
sina nya kunskaper. Det gör att verben blir något annat än tomma ord på ett 
papper, de blir levande och tar barnen med på äventyr utanför den vanliga för-
skoleboxen (Areljung, 2016). 

När barn ska besvara naturkunskapsrelaterade varför-frågor om t.ex. djur, bör-
jar de gärna med att först reda ut lite bakgrundsfakta (morfologiska och fysio-
logiska) om djuret i fråga. Detta verkar ge barn en bas för att senare kunna ta 
sig an frågorna om djurens beteende. Barn gör naturvetenskap genom att ge-
mensamt uppleva och skapa mening kring faktiska naturvetenskapliga upple-
velser (Caiman & Lundegård, 2015). Även om förestående studie handlar om 
bakningens kemi istället för djur, anser jag att Caiman och Lundegårds forsk-
ning kan vara relevant då den fokuserar på barnens meningsskapande. 
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TEORETISKT RAMVERK 

Analysen av detta arbete sker med ett sociokulturellt teoretiskt ramverk. Då 
särskilt genom tanken att förståelse (och kunskap) är något som uppstår mellan 
människor och inte enbart inom varje enskild person. Människans mentala pro-
cesser inte är någonting som står för sig själva, de är relativa till de möjligheter 
och de begränsningar som finns i omgivningen (Säljö, 2011a). Det är alltså 
viktigt hur t.ex. ett barn blir bemött av sin omgivning, barnet är beroende av 
stöd och interaktion från andra (Säljö, 2011b). 

I stort kan sägas att människor meningsskapar och lär av egna och andras er-
farenheter genom samspel och kommunikation. Människans tänkande utveck-
las och formas genom socialt samspel och kulturella upplevelser tillsammans 
med andra. Människan kan ses som en kombination av en kulturvarelse och en 
biologisk varelse, där utvecklingen av båda delarna kan uppmuntras och ut-
vecklas. Människan kan lära sig kommunicera på olika sätt och med olika me-
dierande redskap oavsett ålder (Säljö, 2011b).   
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METOD 

För att kunna undersöka mina frågeställningar kommer jag genomföra en fall-
studie. Fallstudier kan med fördel användas för att utveckla kunskaper om och 
hypoteser kring det ämne man intresserar sig för (Merriam, 1994). Denna stu-
die ger en ögonblicksbild av de medverkande barnens syn på det de upplever. 
Genom intervjufrågorna uppmuntras barnen att klä sina upplevelser i ord vilket 
gör det lättare för oss utomstående att förstå. Dessa förklaringar hade troligtvis 
inte givits genom exempelvis en observation då inga följdfrågor, uppmunt-
ringar eller dylikt kan ges. Inom ramen för fallstudien kommer jag intervjua en 
grupp barn medan vi alla tillsammans bakar en kaka enligt ett recept (se bi-
laga). Ljudupptagning kommer göras under intervjun/bakningen och jag kom-
mer eventuellt att ställa följdfrågor till barnen under tiden. Följdfrågorna kan 
behövas för att få en fördjupning i eller förklaring till det barnet nyss sagt.  

Urval 

Studien genomfördes med en grupp femåringar på en mindre svensk förskola. 
Förskolan valdes på grund av att barnen där, enligt personalen, tidigare bakat 
som en del av ett temaarbete. Valet föll på de äldre barnen för att de oftast har 
ett mer utvecklat språk och kan på så sätt lättare uttrycka sig verbalt. Alla för-
skolans femåringar (fem barn med vårdnadshavare) tillfrågades om medverkan 
i studien och samtliga fem valde att delta. Barnens namn är fingerade. I detta 
arbete kallas barnen: Tea, Roy, Fredrik, Birgitta och Johan. 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamling sker genom en fallstudie där samtliga fem barn intervjuas sam-
tidigt. Inför denna kvalitativa intervju skrevs en intervjuguide, en provintervju 
genomfördes och därefter korrigerades några frågor.  

Kvalitativa intervjuer kan vara en fördelaktig datainsamlingsmetod om man 
vill ha möjlighet till att ställa följdfrågor. Den direkta kontakten med respon-
denten kan hjälpa intervjuaren att anpassa resterande frågor om så skulle be-
hövas. Dahlgren och Johansson (2015) påpekar att det är viktigt för intervjua-
ren att få ett så uttömmande svar som möjligt och att det är intervjuarens ansvar 
att se till att hen uppfattar respondentens svar på rätt sätt.  

Som ett verktyg i fallstudien är intervjun viktig då man verkligen har möjlighet 
att gå på djupet (Flyvbjerg, 2006). Dock kan det vara bra att begränsa sig till 
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att enbart intervjua, ska någon aktivitet eller experiment utföras samtidigt kan 
det vara en fördel att ha någon till hjälp.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Avsikten med denna fallstudie var att undersöka barns meningsskapande kring 
kemiska processer. För att tydliggöra processerna för barnen valde jag att baka 
med dem samtidigt som intervjun gjordes. Kvale (1997) påpekar att validiteten 
i studien påverkas av huruvida man väljer lämplig datainsamlingsmetod eller 
inte. Tydlighet i slutrapporten är också en viktig aspekt, en tydlig beskrivning 
av arbetet gör att någon annan kan upprepa samma undersökning igen vid ett 
senare tillfälle. Därför ligger intervjuguide och receptet på kakan med som bi-
laga i detta arbete.   

Att jag som intervjuare också kommer vara delaktig i bakningen är något jag 
måste ta i beaktning. Jag vill inte påverka barnens svar på något sätt, men bara 
det faktum att jag är i rummet gör ändå att jag påverkar situationen. Att jag i 
detta fall är ensam om att analysera resultatet är också något som påverkar 
reliabiliteten i resultatet (Kvale, 1997).    

Fallstudier skulle kunna inspirera och fungera som ögonöppnare för hur man 
kan arbeta (Kvale, 1997). Att använda sig av bakning för att belysa barns me-
ningsskapande kring de kemiska processerna jäsning, stelning, emulsion och 
blandning är något som fler kan göra efter att ha läst denna studie.  Man kan 
anta att det troligtvis finns femåringar någonstans som upplever bakningens 
kemiska processer på liknande vis som de som visas i denna studie. Dock är 
det inget man med säkerhet kan slå fast utifrån denna enskilda lilla fallstudie. 
Studien skulle kunna utökas till att inkludera även fyraåringar eller fler grupper 
av femåringar på andra förskolor. 

Genomförande 

Efter att förskolechef och personal kontaktats gavs klartecken från handledare 
att skicka ut informationsbrev samt samtyckesblanketter till vårdnadshavare. 

Samtliga av de barn som varit tillfrågade att delta i studien var närvarande på 
förskolan den dag datainsamlingen genomfördes. Den medhavda korgen med 
ingredienser, recept, intervjuguide och kakform ställdes i ordning, men inne-
hållet doldes för barnen (enbart intervjuguiden och formen packades upp). Skå-
lar, måttsats, slickepott och förkläden till barnen togs sedan fram. Ugnen sattes 
på och formen smörades och bröades innan jag och barnen samlades (efter ob-
ligatorisk handtvätt förstås). Barnen informerades om varför jag var där, om 
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frivilligheten att delta i aktiviteten samt att ljudupptagning skulle ske. Samtliga 
fem barn valde att stanna och delta vid start.  

De kemiska processer arbetet främst fokuserat på är blandning, emulsion, jäs-
ning och stelning.  

Barnen föreslog vilka ingredienser som kunde behövas, varpå ingredienserna 
plockades fram. När förslagen tog slut fanns ändå en del ingredienser kvar i 
korgen, dessa togs fram och det diskuterades vilken funktion de olika ingredi-
enserna hade i kakan. När samtliga ingredienser (förutom vatten) stod på bor-
det, väcktes frågan om vilka redskap och tillbehör som behövdes. Skålar, slick-
epott, måttsats och recept plockades också fram. Samtliga frågor i intervjugui-
dens (se bilaga) del Vid tomt bord ställdes under detta moment. 

Barnen ville börja med äggen (som enligt receptet skulle blandas med vatten 
och olja), men för att få bäst upplevelse av emulsionen så började vi med att 
hälla vatten och olja i en skål. Därefter knäcktes äggen i. Emulsionen studera-
des och skålen ställdes åt sidan. Intervjuguidens två första frågor om Emulsion 
(se bilaga) ställdes under tiden.   

Samtliga torra ingredienser mättes upp i en enskild skål och blandades där me-
dan frågorna i intervjuguidens del Blandning ställdes (se bilaga). När de torra 
ingredienserna blandats ställdes resterande frågor från Emulsionsdelen i inter-
vjuguiden (det passade bättre att ställa de frågorna här). När både torra och 
blöta ingredienser blandats samman, ställdes frågorna i intervjuguidens del 
Jäsning (se bilaga). Därefter sattes kakan in i ugnen. 

Efter drygt 50 minuter var kakan klar. Kakan togs ut ur ugnen, stjälptes upp på 
en tallrik och frågorna i intervjuguidens Avslutningsdel (se bilaga) avhandlades 
innan jag avrundade och tackade för hjälpen. Direkt efter avslutad aktivitet 
skedde en liten reflektion och anteckningar fördes över mina upplevelser under 
förmiddagen.  

Analys 

Alla insamlade data transkriberas med vissa undantag. Pauser, harklingar och 
ohörbara kommentarer uteslöts. Så även diskussioner som inte var relevanta i 
syftet med denna studie. Transkriptionen gjordes efter att ha lyssnat på det in-
spelade materialet i sin helhet ett par gånger. 

Insamlade och transkriberade data kategoriseras ungefär enligt den 7-stegsmo-
dell som Dahlgren och Johansson (2015) beskriver. De sju steg som ingår i 
modellen är:  
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1. Att bekanta sig med materialet 
2. Kondensation 
3. Jämförelse 
4. Gruppering 
5. Artikulera kategorierna 
6. Namnge kategorierna 
7. Kontrastiv fas 

Som första steg läste jag igenom mina insamlade data flera gånger för att be-
kanta mig med materialet ordentligt. Därefter kondenserades de mest utmär-
kande styckena i texten, de stycken jag tyckte var särskilt intressanta, jag an-
vände mig av färgkodning. Jämförelse av materialet gjordes för att verkligen 
hitta rätt till nästa steg som är gruppering. Grupperingen gjordes och färgko-
derna flyttades runt i flera omgångar innan kategorierna formulerades och 
namngavs. Till sist kontrollerades att inget material hade hamnat i fel kategori.  

Med hjälp av färgkodning går kategoriseringen smidigt även om några av ka-
tegoriseringsmomenten får göras om flera gånger för att säkerställa att alla data 
hamnar i ”rätt” kategori. Även om analysarbetet börjar redan under själva da-
tainsamlingen, då man utifrån respondenternas svar (eller uteblivna svar) del-
vis anpassar intervjun för att ännu mer ringa in det problem som avses, görs 
det mesta av analysen under kategoriseringsfasen (Merriam, 1994). 

Etiska aspekter 

Dessa etiska stötestenar detta arbete i första hand kommer vila på är informat-
ion, medgivande, samtycke och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2011)  

• Information till berörda barn, vårdnadshavare, personal och förskolechef. In-
formationen till barnen gavs muntligt vid datainsamlingens inledning. Barnen 
fick då information om varför jag var där, att det var frivilligt att delta och att 
intervjun spelades in. Information om studiens syfte gavs muntligt till personal 
och förskolechef. 

• Medgivande det vill säga underskrifter från vårdnadshavare där de medger 
att det barn de är vårdnadshavare för får delta i studien. Detta behövs för att 
barnen som deltar i studien är under 15 år (Löfdahl, 2014). Samtyckesblanket-
ter med information om studien (se bilaga) delades ut till berörda vårdnadsha-
vare, samtliga valde att ställa upp i studien. 

• Samtycke från barnen som ska medverka. Ingen ska behöva medverka mot 
sin vilja. När barnen vid datainsamlingens inledning fick information om vad 
det skulle innebära att medverka, frågade jag alla barn om de ville vara med. 
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Samtliga barn svarade ja och var ivriga att börja baka. Under hela datain-
samlingen var alla barn engagerade och måna om att vara kvar. 

• Konfidentialitet att inte namn på personer, förskola, avdelningar o.s.v. avslö-
jas. Dessa namn byts ut i texten så att det inte går att spåra källan. Jag har valt 
att slumpmässigt ersätta barnens namn med namn på fem svenska kondito-
rer/bagare, detta för att ytterligare försvåra identifiering av barnen genom att 
inte tala om hur fördelningen av pojkar och flickor ser ut i gruppen.    

Vad gäller hantering av personuppgifter så kommer de uppgifter som samlas 
in förvaras inlåsta till dess att arbetet är inrapporterat på Diva, uppgifterna 
kommer då att förstöras. Alla personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR-
lagstiftningen (Karlstads universitet, 2108). Annan känslig information, så 
som de medverkandes politiska åsikter, etniska bakgrund, sexuell läggning, 
sjukdomar eller religiösa och filosofiska uppfattningar har inte behandlats i 
studien. 

En annan etisk aspekt som bör tas i beaktande i denna studie är rättvisa. Att 
alla inblandade barn får blanda, mäta och hälla i ungefär lika mycket. Det kan 
vara lättare sagt än gjort då en del barn har lättare att ta för sig än andra. 

Utöver detta behöver min etiska radar vara påslagen hela tiden även om det 
händer mycket runtomkring eller om jag blir stressad, i sådana situationer är 
det annars lätt att missa om ett barn t. ex. vill avsluta sin medverkan. En annan 
av de etiska svårigheterna med barn som respondenter kan vara den outtalade 
hierarki som finns mellan barn och vuxna. Barnen kan vara rädda för att svara 
”fel” och svarar det de tror att den vuxne vill höra istället för det de egentligen 
vill ha sagt. Att respondenten svarar det den tror att intervjuaren vill höra är ett 
problem för intervjumetoden i stort, oavsett om respondenten är barn eller 
vuxen (Bryman, 2013). 
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RESULTAT  

Detta kapitel kommer att innehålla de resultat som framkom i fallstudien. Uti-
från forskningsfrågorna har kategorier skapats där avsikten är att tydliggöra 
barnens meningsskapande under aktiviteten. 

På vilket sätt beskriver barnen blandning, jäsning, emuls-

ion och stelning?  

Enkelt 

Inget av barnen har några långa utläggningar om det som kommer ske utan de 
svar som ges är korta, enkla påståenden. Efter att kakan har varit i ugnen och 
jag frågar vart de olika ingredienserna (ägg och mjöl) har tagit vägen så är det 
enhälliga svaret från gruppen att ”det har blivit i”. 

Följande svar få jag efter att ha ställt frågan Varför behövs det bakpulver? 

Roy: Därför! 
Tea: För att det ska bli en kaka. 
Jag: Vad blir det annars? 
Tea: Ingen kaka. 

Jäsning, stelning och emulsion nämns aldrig av barnen. Inte heller nämns 
micronivån av dessa processer, barnen benämner enbart processerna som fe-
nomen som ”händer”. 

Bildligt 

När frågan Vad händer när vi ställer in kakan i ugnen? ställs till barnen så är 
svaren varierande. Johan anser att det blir kaka, Tea tror att det blir bubbelslajm 
och Birgitta säger att kakan spricker. 

När vattnet och oljan har hällts i en skål, observerar barnen att så länge de rör 
runt så håller de två vätskorna sig (ganska) blandade, men så fort de slutar röra 
så ”är det inte blandat längre”. Efter att äggen har knäckts i och barnen ombeds 
beskriva hur det ser ut är svaren: 

Johan: Det är vitt! 
Birgitta: Det är slajm! 
Tea: Det är äggslem.  
Roy: Men det har blandat sig. 
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Vilka typer av ord använder barnen för att beskriva det de 

gör? 

Händelseord 

Under tiden vi bakar använder barnen många ord för att beskriva vad som be-
höver göras. De flesta gångerna fokuserar barnen på det de själva ska göra när 
ingredienserna mäts upp och hälls i smeten. Orden: röra, hälla, knäcka, 
blanda, vispa, hacka och öppna används. De ord är som nämns flest gånger är 
hälla och blanda. Gång på gång diskuteras hur arbetsuppgifterna ska fördelas. 

Ett exempel från när det var dags att börja röra samman de torra ingredienserna 
i en egen bunke:  

Roy: Ja… Om du blandar, så häller jag i det här.  

Ord för gemensamma upplevelser 

För det mesta fokuserar barnen på det de själva ska göra men några gånger 
under bakningen inbjuder barnen varandra (och mig vid ett tillfälle) till samar-
beten eller gemensamma upplevelser. Vi hjälper dig och vi testar är uttryck 
som används. Även när det kommer till provsmakning av såväl ingredienser 
som smet och färdig kaka är det hela gruppen som tillsammans ska smaka, 
slicka och äta. 

   

På vilket sätt refererar barnen till sina tidigare erfarenheter 

av bakning? 

Bekräftelse 

Under tiden vi bakar händer det att barnen vill ha bekräftelse på att det de säger 
och gör är rätt. Den bekräftelsen söks ibland hos mig men främst hos kompi-
sarna som i många fall delar dessa erfarenheter. 

Ex. Tea: Nej man får… vi gör så som när vi baka, eh… morotstårta, eller hur? 

Övertalning 

Det är hela tiden högt till tak i gruppen och diskussionerna är många. När bar-
nen inte är överens försöker de ibland övertyga varandra om vem som har rätt 
och varför. På frågan Varför har vi smörat och bröat i formen? svarar först 
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Tea: För att det har vart smulor, för att det har vart en mus i. Birgitta rättar 
snabbt: Därför att det inte ska sitta fast… det har farmor lärt mig. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Att barnen i denna studie inte benämner de kemiska processerna jäsning, 
emulsion och stelning med de ”rätta namnen” hade jag inte väntat mig. Even-
tuellt att någon skulle kunna ha sagt något om jäsning, men att barnen inte 
nämner emulsion har jag full förståelse för då detta begrepp är förhållandevis 
svårt att få grepp om. Att barnen inte använder de ”rätta namnen” kan till ex-
empel bero på att barnen inte kommit i kontakt med dessa uttryck förut, utan 
de beskriver det som händer med de ord och erfarenheter de kan. Barnen an-
vänder kunskaper och uttryck de redan har för att tolka och förstå de nya in-
tryck som presenteras (Elm-Fristorp, 2012 samt KRC & Skolverket, 2002). 

När barnen får frågan om vad som händer med kakan i ugnen kommer försla-
gen kaka (Johan), bubbelslajm (Tea) och att den spricker (Birgitta). Detta 
skulle kunna tolkas som att Johan vet att smeten behöver in i ugnen för att jäsa 
och stelna till en kaka. Tea kanske ser framför sig det stadium när kaksmeten 
börjar jäsa och bubblar uppåt i formen, medan Birgitta kan hänvisa till det fak-
tum att många mjuka kakor spricker när de gräddas. Däremot kan vi inte veta 
med säkerhet vad barnen menar men deras sätt att uttrycka sig ger oss en fing-
ervisning (Elfström et. al., 2008).  

När diskussionerna övergår i försök att övertala varandra vem som har rätt och 
fel visas prov på hur högt i tak det kan vara i en barngrupp utan att det ”går 
över styr” (Nöjd, 2009, november). Barnen är väldigt måna om varandra, re-
sultatet visar att barnen några gånger vill göra vissa moment tillsammans. Att 
barnen är måna om att hjälpas åt, att ”testa” saker tillsammans och refererar till 
gemensamma minnen kan vara för att de är beroende av interaktionen med 
andra för att skapa mening för sig själva (Säljö, 2011a & 2011b).  

Elfström m.fl. (2008) visar på vikten av att barn ska få utforska med alla sina 
sinnen för att få en så bred upplevelse och förståelse som möjligt. Resultatet i 
denna studie visar att barnen använder sig av olika sinnen för att skapa mening 
kring det som sker. Syn, känsel och smak ger alla olika intryck till barnen och 
jag tror de olika sinnesintrycken på så vis kan påverka studiens resultat. Att 
barnen är måna om att alla ska få smaka på både smeten och kakan skulle 
kunna ses som ett resultat av förskolans demokratiarbete, barnen vill att det ska 
vara rättvist och att ingen särbehandlas (Skolverket, 2016). 

Vilka ord barnen använder sig av för att beskriva vad som behöver göras kan 
påverkas av vilka frågor de får och hur dessa frågor formuleras. Att de verb 
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som användes oftast var hälla och blanda är antagligen en effekt utav mängden 
ingredienser och det faktum att det faktiskt behövde blandas många gånger. 
Areljung (2016) menar att barnen använder dessa verbifieringar av det som 
händer som en översättning/förenkling för sig själva, om barnen kan verbfor-
men av det som händer så förstår de innebörden av det ursprungliga begreppet, 
förutsatt att det är något de har någon tidigare erfarenhet av. Som Caiman och 
Lundegård (2015) skriver så är det lättare för barnen att ta till sig nya kunskaper 
om de först får ”gå igenom” det de redan har erfarenhet av om ämnet. 

Metoddiskussion  

Det finns varierande åsikter om huruvida en enstaka fallstudie kan bidra till 
vetenskapen, många menar att ett enskild fallstudie är alltför liten för att kunna 
ge mer än en vink om hur en viss frågeställning kan besvaras. Dock kan en väl 
utförd fallstudie kan bidra till ökad kunskap om ett visst fenomen, en grupp 
eller vad som än undersöks (Baxter & Jack, 2008). Flyvbjerg (2006) anser att 
en fallstudie visst bidrar till vetenskapen, det resultat som synliggörs i en fall-
studie är de facto realitet för de medverkande i studien och därmed ett bidrag 
till vetenskapen.  

Vad gäller genomförande skulle man kunna baka med barnen en i taget för att 
lättare kunna ställa följdfrågor till var och en men då försvinner meningsskap-
andet mellan barnen och då kan inte studiens syfte uppfyllas. För att underlätta 
för den som intervjuar tror jag dock det vore bra om en pedagog kunde vara 
med under bakningen, så att intervjuaren kan fokusera på frågorna. 

Att hela gruppen deltar i intervjun och bakningen samtidigt har som fördel att 
respondenterna inte känner att de enskilt måste svara på alla frågor, någon an-
nan kanske hinner före om man inte vet direkt vad man ska säga. Intervju i 
grupp kan också bjuda in till diskussion respondenter emellan vilket ger för-
djupade svar. 

Att filma intervjuerna vore i och för sig ett alternativ, men det är konversat-
ionen som står i fokus och då kan filmen ge mer att tolka än vad som är nöd-
vändigt. En nackdel med att intervjua samtidigt som man bakar och enbart göra 
ljudupptagning kan vara att man missar om ett barn pekar eller uttrycker sig 
med kroppen på annat sätt. Barnen kan till exempel använda kroppsspråk för 
att förstärka en känsla av det de ser. Trots risken att missa viss fysisk kommu-
nikation kommer enbart ljud spelas in, detta för att minimera risken för röjande 
av identiteter. Eftersom jag i analysen fokuserade på barnens verbala språk ser 
jag inte heller så allvarligt på ”förlusten” av bild, jag fokuserade på vad barnen 
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sa och behövde därmed inte lägga fokus på att analysera hur och varför barnen 
rör sig runt i rummet. 

En av nackdelarna med att intervjua flera barn samtidigt är att respondenterna 
kanske inte alltid säger det de själva tänker utan bara håller med övriga delta-
gare (Bryman, 2013).  

Hade något av de tillfrågade barnen valt att inte delta hade jag fått överväga att 
endera inkludera fyraåringar eller börja om på en annan förskola för att inte få 
ett för litet dataunderlag. 

Implikationer 

Resultatet av denna studie kan bidra till att ge annan syn på hur man kan arbeta 
med kemi i förskolan. Kemi behöver inte vara svårt och krångligt som många 
tycks tro. Tvärtom går det att ta tillvara på alla de kemiska processer vi möter 
varje dag. Resultatet visar hur barnen förklarar det som händer på sitt eget sätt, 
är förskollärarna med och benämner processerna med ”rätt namn” så kanske 
barnen använder dem nästa gång. Barnen i denna studie visar att de gärna re-
fererar till andra gånger de har bakat och vad de gjorde och upplevde då.  

Utifrån det faktum att detta är en liten enskild fallstudie blev utfallet ungefär 
som väntat, som sagt är det inte generaliserbart med tanke på hur många femå-
ringar det finns i världen. Däremot kan det vara en ögonöppnare för förskollä-
rare och en inspiration till vidare forskning.  

Framtida forskning 

Eftersom detta är en väldigt liten studie finns all anledning att fortsätta forsk-
ningen inom detta område. Ett sätt vore att intervjua fler bakande barngrupper 
och se om de beskrivningar som nämns i denna studie återkommer bland andra 
barn.  
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BILAGOR 

Intervjuguide 

 

Inledning 

Berätta att vi ska baka. Ljudupptagning. Frivilligt deltagande. 

Vid tomt bord:  

• Vilka ingredienser tror ni man behöver till en chokladkaka? (plocka fram 
ingredienser allt eftersom de räknas upp) 

• Vilka redskap kommer vi behöva för att baka? (plocka fram redskap allt ef-
tersom). 

• Recept, måste man ha det? Varför? 

• Vad ska vi börja med? 

Blandning (Se till att ordet blandning nämns) 

• Vad har hänt? Hur ser det ut nu? (efter att alla torra ingredienser har blandats 
i en bunke). 

• Varför behövs det bakpulver? 

• Varför behövs det kakao? 

• Varför behövs det mjöl? 

Emulsion 

• Vad händer när vi blandar i olja, vatten? (mät upp olja och vatten i en egen 
bunke) 

• Hur ser det ut nu då? (knäck i ägg i olja/vatten-bunken, rör runt tills det ”går 
ihop”) 

• Hur tror ni det blir när vi häller i de blöta ingredienserna i de torra? (häll i) 

• Hur blev det nu? 

• Varför behöver man de blöta ingredienserna? 

Jäsning (se till att ordet jäsning nämns) 

• Vad händer med kakan när den kommer in i ugnen? (innan kakan sätts in i 
ugnen) 
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• Hur tror ni den ser ut när den är färdig i ugnen? 

• Varför har vi smörat och bröat formen? 

Avslutning 

Efter att kakan tagits ut ur ugnen och stjälpts upp. (se till att stelning nämns) 

• Varför ryker det om kakan? 

• Varför är den så stor? 

• Vad har hänt med äggen? 

• Vad har hänt med mjölet? 

• Tror ni den är god? 

Tack för hjälpen och hoppas det smakar! 
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Recept 

Ella-Gretas mjuka chokladkaka 

Sätt ugnen på 175º 

Rör samman: 

2½ dl vetemjöl 

3 dl strösocker 

3 msk kakao 

1 msk vaniljsocker (eller 1tsk vaniljpulver) 

2 tsk bakpulver 

 

Rör sedan i: 

150 g smält smör (eller 1½ dl rapsolja) 

2 ägg 

1 ¼ dl vatten (eller kallt kaffe) 

 

Häll smeten i smörad och bröad form.  

Grädda i ca 40 minuter. 
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Informationsbrev till vårdnadshavare 

Barns upplevelser kring bakningens kemiska processer. 

Hej! 

Jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete. Till examensarbetet skulle 
jag vilja genomföra en studie tillsammans med Era barn. Studien går ut på att 
se hur barn upplever enkla, vardagliga kemiska processer i samband med att jag 
och barnen tillsammans bakar en kaka. 

I det slutgiltiga arbetet kommer alla namn på barn, personal och förskola vara 
konfidentiella. Jag behöver däremot veta om jag har Ert (båda vårdnadsha-
vares) samtycke. Jag kommer att ställa några intervjufrågor till barnen, spela in 
intervjun och senare analysera deras svar. Jag kommer följa forskningsetiska 
principer, t.ex. att barnen kommer informeras om att jag spelar in det de säger 
och får själva välja om de vill delta eller inte.  

Personuppgifterna behandlas enligt Ert informerade samtycke. Deltagande i 
studien är helt frivilligt. Ni kan när som helst återkalla samtycket utan att ange 
orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan 
återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant 
sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till 
dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads uni-
versitets studieregister för att sedan att förstöras. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med 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 uni-
versitet är dpo@kau.se. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lovisa Grimberg (xxxx@student.kau.se) 

Handledare: Universitetsadjunkt Sara Wahlberg (xxxx@kau.se) 

 

 

 

 


