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Abstract 
 
This study has a focus on the younger children in preschool, children between one and three 
years old and their creation of meaning. The aim of the study is to contribute with knowledge 
about children's creation of meaning in the sandbox in interaction with other children and with 
a focus on chemistry related content. The method used in this study was qualitative semi-
structured group interviews and contained an interview guide and notes. The interviewer sat 
down with the children in the sandbox and conducted interviews. There were two preschools 
that were visited and one child group at each preschool was interviewed. The result of this 
study shows that a chemical related content can be distinguished from children's meaning 
creation in the sandbox. Conclusions of this study show that the children convey meaning-
making regarding aggregation state, heterogeneous mixture and sand as matter and its 
properties. 
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Sammanfattning 
 
Denna studie har sitt fokus på de yngre barnen i förskolan, barn mellan ett till tre år samt 
deras meningsskapande. Studiens syfte är att bidra med kunskap gällande barns 
meningsskapande i sandlådan i samspel med andra barn och med ett fokus på kemirelaterat 
innehåll. Metoden som användes i denna studie hade sin utgångpunkt i att jag tillsammans 
med barnen satte mig i sandlådan och genomförde gruppintervjuer. Det var två förskolor som 
besöktes och en barngrupp på varje förskola intervjuades. De intervjuer som genomfördes var 
semistrukturerade och innehöll en intervjuguide samt anteckningar. Resultatet från denna 
studie visar på att ett kemirelaterat innehåll kan urskiljas från barns meningsskapande i 
sandlådan. Den slutsats som studien kommer fram till är att barnen förmedlar 
meningsskapande gällande aggregationstillstånd, heterogen blandning samt sand som materia 
och dess egenskaper. 
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Inledning 

I svenska förskolor ses utelek som en självklar aktivitet och en lekplats kan enligt Brodin och 
Lindstrand (2008) ses som en plats där det sker social inlärning samt viktig kommunikation 
mellan barnen. Genom att barn får vistas i utomhusmiljöer finns det utrymme för barnens 
utforskande utifrån deras egna förutsättningar och utifrån aktuell utvecklingsnivå. Barn får 
chans att testa sina förmågor, nya idéer samt söka utmaningar i utomhusmiljöer. 
Inomhusmiljön beskrivs av Brodin och Lindstrand som ofta kopplad till lärande medan 
utomhusmiljön relateras till nöje och avkoppling. Markström (2007) beskriver att det vid varje 
förskola finns en gård och denna gård är det första man möts av när en förskola ska besökas. 
På denna förskolegård finns det buskar, sandlådor, rutschbanor, gungställningar, förråd och 
bänkar. Förskolegården känns igen på varje förskola berättar Markström och sandlådor är en 
del av den. Aktiviteter i sandlådan var enligt Emilsson (2014) aldrig planerade, systematiskt 
dokumenterade eller analyserade av förskolepersonalen. När det gäller små barn och lek med 
sand i sandlådan beskriver Emilsson att det finns lite forskat och skrivet kring detta. De yngre 
barnen har enligt Mårtensson (2004) det svårare att medverka i aktiviteter som utspelade sig 
på en större yta på gården och håller sig därför gärna till sandlådan. Barn spenderar en stor del 
av sin utevistelse på förskolegården i sandlådan, speciellt under de yngre åren. Sandlådan 
beskrivs av Emilsson (2014) som en kulturell mötesplats. När förskolor planerar att byggas 
står det i plan- och bygglagen (SFS 2010:900 kap 8 § 9) att det på tomten eller i närheten ska 
finnas yta som är till för lek och utevistelse. Vidare står det i den statliga utredningen 
Förskolan del 2. Betänkande avgivet av 1968 års barnstugeutredning (SOU 1972:27) att 
utformningen av tomten är viktig, det ska finnas plats för bygglek, trädgårdsskötsel, sand- och 
vattenlek samt olika rörelselekar.  

Sandlådan beskriver Markström (2007) som en igenkännande del av gården intill förskolan. 
Markström menar även att barnen på förskolan vistas på denna förskolegård vissa tider på 
dagen, då är denna miljö fylld av aktiviteter och möten mellan människor. Läroplanen för 

förskolan nämner att förskolan som verksamhet ska vara en levande social och kulturell miljö 
där barnen stimuleras. Denna miljö ska både stimulera barnen i att ta egna initiativ samt bidra 
till att utveckla deras sociala samt kommunikativa kompetens. Vidare så står det att lärandet 
ska baseras på samspel mellan vuxna och barn samt genom samspel där barn lär av varandra. 
Barngruppen ska också ses som en viktig och aktiv del i det enskilda barnets utveckling och 
lärande (Skolverket, 2016). Förskolan som verksamhet omfattas både av förskolans lokaler 
samt andra platser där verksamheten bedrivs, exempelvis på förskolegården. 

Inom det sociokulturella perspektivet menar Elfström (2014) att språket är en stor del och 
inom denna teori ses lärandet bundet till ett socialt och kulturellt sammanhang. Lärandet sker i 
situationen och i samspelet då människor försöker förstå varandra (Elfström, 2014). Barn har 
förmåga att lära av varandra och människor som varit i närheten av barn har enligt Williams 
(2006) iakttagit detta. Tidigare forskning har främst tittat på hur barn fungerar i 
gruppsammansättningar snarare än att se hur barn lär av varandra. Det finns få studier som 
behandlar de yngre barnen mellan ett till tre år och detta tror Williams är på grund av tidigare 
teorier om att barn inte kan samspela med andra.  
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Denna studie har valt att titta på barns samspel i sandlådan utifrån ett meningsskapande med 
ett kemirelaterat innehåll. De kemirelaterade begrepp som studien behandlar är 
aggregationstillstånd, heterogen blandning samt materia och dess egenskaper. Det första 
begreppet som denna studie behandlar är olika aggregationstillstånd och specifikt vattnets 
olika aggregationstillstånd. Ett ämne kan enligt Helldén (2015) te sig i tre olika 
aggregationstillstånd: fast, flytande och gas. Vidare beskriver Helldén begreppet heterogen 
blandning och menar på att det finns en skillnad mellan en lösning och en blandning. 
Skillnaden är att lösningen är homogen och det går inte att urskilja ämnen i lösningsmedlet. 
Vidare skriver Helldén att i en heterogen blandning går ämnen att särskilja, antigen genom att 
det ena ämnet sjunker till botten, via filtrering eller separation. Denna studien tittar även på 
sand som materia och Borén m.fl. (2005) beskriver begreppet materia och menar att allt som 
finns runtomkring oss är materia som består av atomer. Materia är oförstörbar, den kan inte 
nybildas eller försvinna. Sand som materia är något Welland (2009) skriver om och menar på 
att sand är komplext och svår förklarat. Welland menar att sand finns i olika former, med olika 
sammansättningar och i olika storlekar på kornen. Hela samhället är byggt på sand med tanke 
på att sand är den mest förekommande materialet på planeten. Sand som materia är enligt 
Welland unik då sandens små korn både kan formas och byggas med.  

Sanden som materia är komplex och återfinns på varenda förskolegård. Barnen som vistas i 
sandlådan är i de yngre åldrarna samt så har barn har en förmåga till samspel men andra barn. 
Detta är ett område som inte har fått så stor uppmärksamhet och inte undersökts så mycket. 
Denna studie har därför valt att undersöka barns meningsskapande i samspel utifrån 
kemirelaterat innehåll. Begreppet meningsskapande i denna studie omfattar barnens 
uppfattning om vad något är och samspel ses som ett handlande där flera barn är involverade. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om barns meningsskapande i sandlådan i 
samspel med andra barn med ett fokus på kemirelaterat innehåll.   

Frågeställningar 

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

 Vad förmedlar barnen i sandlådan verbalt och via sitt kroppsspråk gällande aggregat-
ionstillstånd, heterogen blandning och sand som materia? 

 Vad sker i samspelet i sandlådan mellan barnen utifrån meningsskapande inom ämnet 
kemi? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

Barns interaktion med varandra i förskolan, under sitt andra levnadsår, är något som Engdahl 
(2011) tittat närmare på. Syftet i Engdahls avhandling var att undersöka interaktion, 
kommunikation och skapande av vänskap mellan de yngre barnen under lekstunder då barnen 
hade möjlighet att ta egna initiativ. Sammanfattningsvis visar avhandlingens resultat att barn 
under sitt andra levnadsår kan betraktas som sociala personer som i förskolan intresserar sig 
för och uppmärksammar varandra. Engdahl betonar att resultatet visar på att barn i yngre ålder 
är sociala varelser och har ett intresse för samspel med andra barn.  

Förskollärare planerar enligt Elm Fristorp (2012) in naturvetenskapliga aktiviteter på 
förskolan med avsikt att rikta barnens uppmärksamhet mot ett specifikt innehåll. Under dessa 
aktiviteter lyssnar barnen på förskollärarna och identifierar de meningar som erbjuds. När 
barnen erbjuds tillfälle för eget utforskande menar Elm Fristorp att avsikten som 
förskollärarna hade med aktiviteten förändras och denna skiftning leder till fokus på andra 
naturvetenskapliga fenomen. I utforskandet skapas handlingsstrategier med naturvetenskaplig 
meningspotential. Förskollärare har sitt fokus på resultatet av uppgiften medan barnen har sitt 
fokus på själva upplevelsen. Elm Fristorp vill lyfta fram interaktionens betydelse för barnens 
möjligheter att skapa mening och för att lärande ska ske i de studerade situationerna. Barn i 
förskolan visar på eget initiativ till att avbryta förskollärarens resonemang. 
Interaktionsmönster skapas i samtliga lärmiljöer men på olika sätt och har betydelse för barns 
meningsskapande i naturvetenskap. En viktig del inom meningsskapande är att barn söker 
kunskap, synliggör intressen som delas med gruppen och utgör utgångspunkter för de 
representationer som sedan skapas. Genom att barn delar med sig och synliggör sina 
ställningstagande samtidigt som de får se hur de övriga barnen förhålla sig till dessa sker en 
del av meningsskapandet. Ett viktigt resultat som behöver belysas är att lärandet förstås som 
en social aktivitet (Elm Fristorp, 2012).  

Hildén (2014) fokuserade också på de yngre barnen i förskolan och deras kommunikation. 
Hur barnen kommunicerar och vad de kommunicerar om samt vilket meningsskapande som 
sker är det som Hildén (2014) tittade närmare på. Resultatet i avhandlingen visar på att barn 
samordnar och upprepar varandras gester vilket är en del av det gemensamma handlandet. De 
gester som barnen upprepar menar Hildén (2014) kan vara i dialog med andra barn där en 
paus finns mellan gesterna. Dessutom uppmärksammade även forskaren händelser då barnen 
upprepar varandras gester på sådant sätt att de nästan sker i relation till varandra, gesterna 
bygger på varandra. Hildén (2014) menar att dessa gester som byggs på varandra sker i ett 
flöde där det ena barnets gest tar vid när den andres slutar. När barnen i forskningen skapar 
gemensam handling så kommuniceras ”gemensamhetsgörandet”. De yngre barnen i förskolan 
använder sig enligt Hildén främst av icke-verbal kommunikation. Den kommunikation som 
barnen använde sig av i Hildéns (2014) forskning var främst blickar, gester, ljud och 
positioneringar. Kommunikationen som sker mellan barnen skapar en gemensam värld och i 
denna värld så anpassar sig barnen efter varandra. Denna anpassning som barnen gör menar 
Hildén (2014) omfattas av att barnen koordinerar, samordnar och korrigerar de faktorer som 
den gemensamma världen består av. Frågeställningarna som denna studie behandlar och vill 
få svar på handlar om vad barn förmedlar både i sitt samspel samt gällande kemirelaterat 
innehåll, genom att förstå hur barn kan förmedla synliggörs även vad som förmedlas. 
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Naturvetenskapligt lärande med barn menar Siraj-Blatchford (2009) ska i första hand inte 
handla om begreppsförståelse utan fokus ska ligga på det naturliga med vetenskap. Ett 
exempel som forskaren tar upp är fenomen som flyta – sjunka, istället för att barn ska behöva 
förstå dess naturvetenskapliga processer bör fokus ligga på att låta barn utforska och 
undersöka begreppet för att på sådant sätt komma närmare förståelsen om fenomenet. Detta 
visar att barn behöver undersöka olika fenomen och processer inom naturvetenskap för att 
kunna ta till sig kunskap och en ökad förståelse (Siraj-Blatchford, 2009). Denna studie tittade 
på barns meningsskapande i sandlådan utifrån ett kemirelaterat innehåll. Genom att 
undersökningen tar plats i sandlådan och genom att barnen tillåts att själva bestämma vilket 
utforskande som kommer att ske så försöker jag närma mig ett meningsskapande på barnens 
villkor. 

Barns aktiviteter på förskolegården är det fokus Mårtensson (2004) studie har och i denna 
studie fanns sandlådan som en del av förskolegården samt så beskrivs barnens aktiviteter i 
sandlådan. Aktiviteterna i sandlådan involverade ett utforskande av vatten, sand, isbitar och 
geggamoja (Mårtensson, 2004). Ett utforskande gällande vatten, sand och geggamoja kan 
relateras till heterogen blandning och vattnets aggregationstillstånd inom området kemi.  

Den datainsamlingen som Hansson, Löfgren och Pendrill (2014) använt sig av samt analyserat 
i sin studie kommer från fortbildningssatsningen “Förskolelyftet”. Förskollärarna hade fått i 
uppdrag att lyssna in barns frågor gällande naturvetenskap i förskolan. De vanligaste frågorna 
som framkom i analysen och som var kemirelaterade var fasomvandlingar samt material och 
ämnes egenskaper. Hansson, Löfgren och Pendrill beskriver att det finns begränsad forskning 
gällande de yngre barnen och naturvetenskap i förskolan.  

De kemirelaterade begrepp som denna studie behandlar är aggregationstillstånd, heterogen 
blandning samt sand som materia och dess egenskaper. Dessa tre områden inom kemi valdes 
att ligga i fokus då Hansson, Löfgren och Pendrill (2014) beskriver att barns intresse inom 
kemi omfattas av fasomvandlingar samt material och ämnes egenskaper. Vidare berättar även 
Mårtensson (2004) att utforskandet i sandlådan omfattade vatten, sand och geggamoja. Det är 
denna tidigare forskning som ligger till grund för studiens fokus.  

Aggregationstillstånd är det första begreppet som beskrivs i denna studie utifrån kemirelaterat 
innehåll. Ett ämne kan enligt Helldén (2015) te sig i tre olika aggregationstillstånd: fast, 
flytande och gas. I denna studie ligger vattnets olika aggregationstillstånd i fokus. Vatten ses 
oftast i flytande form, då det är minusgrader ses den i fast form och benämns som is. Det sista 
aggregationstillståndet som finns är gasform och vatten visas i vattenånga när den är i 
gasform (Helldén, 2015).  

Helldén (2015) och Borén m.fl. (2005) beskriver begreppet heterogen blandning. Borén m.fl. 
menar att en blandning består av minst två ämnen. Vidare beskriver Helldén att en uppdelning 
behöver göras gällande begreppen lösning och blandning. Det som är skillnaden mellan en 
lösning och en blandning är att lösningen är homogen och det går inte att urskilja några 
skillnader då molekylerna är så jämt fördelade i lösningsmedlet. Det går inte att separera de 
olika ämnen i en lösning och det finns inget ämne som sjunker ner till botten efter en stund. 
Helldén beskriver lervatten som en heterogen blandning då det går att filtrera eller separera ett 
ämne och Borén m.fl. beskriver en blandning med salt och sand som en heterogenblandning 
där ämnen går att urskilja. Borén m.fl. beskriver socker och vatten som en lösning då 
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sockerpartiklarna inte går att urskilja i vatten, blandningen är homogen. Lösningar är 
homogena blandningar, detta är något som Borén m.fl. skriver och Svensson (2014) bekräftar.   

Denna studien tittar på sand som materia och Borén m.fl. beskriver begreppet materia och 
menar att allt som finns runtomkring oss är materia som består av atomer. Materia är 
oförstörbar, den kan inte nybildas eller försvinna. Materia kan ha olika egenskaper beroende 
på hur atomerna förhåller sig till varandra. Borén m.fl. menar att materia kan te sig i tre olika 
aggregationstillstånd fast, flytande och gas. Sand som materia är något Welland (2009) skriver 
om och menar på att sand är komplext och svår förklarat. Welland menar att sand finns i olika 
former, med olika sammansättningar och i olika storlekar på sandkornen. Den störta andelen 
av sandkorn består av mineralet kvarts och formas genom förvittringsprocessen. Welland 
beskriver vidare att hela samhället är byggt på sand med tanke på att sand är den mest allmänt 
förekommande materialet på planeten, ett exempel som Welland tar upp är att människor 
bygger hus med hjälp av sand.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Det sociokulturella perspektivet nämns i Säljö (2014) och ser lärande som att det sker i ett 
socialt sammanhang och i ett samspel med andra individer. Det är i samspelet som kunskapen 
uppstår för att sedan bli en del av individen och dennes handlande samt tänkande. De begrepp 
som används inom det sociokulturella perspektivet är redskap, eller verktyg som det också 
kan benämnas, som berör både språkliga och fysiska resurser som används vid förståelse för 
omvärlden samt interaktion med denna. Kunskap beskrivs i detta perspektiv som nära knutet 
till handlingar i sociala kontexter. Dessa handlingar är i sig ett resultat av aktiva försök till att 
se, förstå och hantera världen på ett specifikt sätt. Det som är centralt för lärande och 
utveckling inom det sociokulturella perspektivet är samspelet med fysiska och språkliga 
verktyg. Det som skiljer detta perspektiv från andra är att begreppet mediering är ett centralt 
och annorlunda antagande. Människans viktigaste medierande redskap är de resurser som 
finns i språket (Säljö, 2014).  

Språket är menar Elfström (2014) en stor del av det sociokulturella perspektivet och lärandet 
sker i ett socialt och kulturellt sammanhang. Lärandet sker ständigt och i alla situationer och 
människan är beroende av den omgivande miljön för att lärande ska kunna ske. Lärande sker i 
ett samspel då människor försöker förstå varandra och situationen. Anledningen till att 
språket, både det talade språket samt kroppsspråket, är en stor del av detta perspektiv beror på 
att det är själva språket som är länken mellan människor (Elfström, 2014). Hildén (2014) 
beskriver att de yngre barnen i förskolan använder sig av ett språk som omfattas av icke-
verbal kommunikation, blickar, gester, ljud och positioneringar. Den kommunikation som sker 
mellan barnen utformar mellan dem en gemensam värld där de anpassar sig till varandra 
(Hildén, 2014).  

Barn lär av varandra och detta menar Williams (2006) inte är något ny upptäckt utan säger att 
människor som varit i närheten av barn har uppmärksammat detta. När det gäller forskning 
angående att barn lär av varandra och deras samarbete har fokus under många år legat på att 
studera hur det enskilda barnet fungerar i en gruppsammansättning. Vidare beskriver 
forskaren att det finns få studier som beskriver vad de yngre barnen, ett till tre år, lär av 
varandra. Orsaken till att forskningen inte bedrivits inom detta område menar Williams (2006) 
är att tidigare teorier om att yngre barn inte kan ta ett annat barns perspektiv och samspela 
med andra men detta är inte fallet utan barn kan samspela med andra barn samt har en 
förmåga att ta ett annat barns perspektiv.  

Språket kan enligt Vygotskij (2001) delas upp i två delar, det yttre och det inre språket. Det 
inre språket är det språk som är för människan själv och det yttre språket är ett språk för de 
andra. Språket som används för andra människor, det yttre språket, är en process där tanken 
förvandlas till ord. Det inre språket har en process i motsatt riktning, språket förvandlas till 
tanke. Jag har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet med fokus på det yttre språket. 
Det är svårt att undersöka barns inre språk, när ord omvandlas till tanke. En observation kan 
dock ske gällande det yttre språket i den mån att det uttalade språket samt det som förmedlas 
är i fokus och inte den tanken som uppstår innan. Genom att dokumentera vad barn förmedlar 
i sandlådan samt deras handlande närmar jag mig deras samspel och meningsskapande.  
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Metod 

Studiens fokus är barns meningsskapande i sandlådan i samspel med fokus på kemirelaterat 
innehåll. Med detta som fokus har jag valt att inte initiera eller planera någon aktivitet i förväg 
i sandlådan utan barnen fick själva välja vilket utforskande som skulle ta plats. Här nedan 
beskrivs urvalet, datainsamlingsmetod, genomförande, databearbetning och analys, etiska 
överväganden och sedan värdering av studien. 

Urval 

Det urval på informanter som har valts beskrivs av Christoffersen och Johannessen (2015) 
som homogent urval, här väljs deltagare till studien med mycket liten variation i en fråga om 
centrala kännetecken. Deltagarna i min studie var barn och deras åldersgrupp som valdes för 
studien var mellan ett och tre år, därav var urvalet homogent med avseende på att barnen som 
går på förskolan är mellan ett till fem år gamla. Dessutom har urvalet av deltagare till inter-
vjun skett via ett bekvämlighetsurval, utifrån närliggande kommun och att de som tackade ja 
till studien fick delta. Den erfarenhet som jag har gällande förskolor i Sverige är att de flesta 
förskolor har två ålders avdelningar, 1-3 åringar och 3-5 åringar. Jag valde att intervjua 1-3 
åringar i denna studie då dessa barn oftast befinner sig på samma avdelning. De två förskolor 
som studien genomförts på hade dessa åldersindelningar i verksamheten. Ingen anteckning 
har förts gällande det enskilda barnets ålder, förutom att de är mellan ett och tre år. Denna stu-
die utgick från det sociokulturella perspektivet där meningsskapande sker i samspel och fokus 
ligger på ett meningsskapande i grupp, därav blir det enskilda barnets ålder irrelevant. Jag in-
tervjuade sammanlagt sju barn från två förskolor, tre från förskola 1 och fyra från förskola 2.  

Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod som har valts är semistrukturerade gruppintervjuer med barn. 
Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver semistrukturerad intervju och menar att när 
denna typ av intervju ska användas så ska studenten använda sig av en intervjuguide. Det var 
denna intervjuguide som blev utgångpunkten för intervjun. I denna typ av intervju finns inga 
på förhand bestämda frågor och svarsalternativ utan intervjuguiden omfattas av teman som 
bearbetas under intervjun. Det är svårt att komma ihåg vad som sagts under intervjun och där-
för är det att föredra att använda en typ av inspelning (Christoffersen och Johannessen, 2015).  

När intervjuaren vill närma sig barnens tankar menar Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2000) att denne bör vara i den situation där barnen befinner sig. Platsen som ska väljas för 
intervjun beskriver forskarna som lugn, bandspelare och eventuellt material ska vara tillgäng-
ligt, intervjuaren ska sitta mitt emot barnet så att ögonkontakt kan erhållas. För att det inte ska 
ske några avbrott under intervjun bör intervjuaren kunna sina frågor utantill. Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2000) beskriver, precis som Christoffersen och Johannessen (2015), att 
det är bra om intervjun spelas in då det är svårt att föra anteckningar utan att det påverkar in-
tervjun och skapar avbrott.  

Det finns främst två aspekter som bör tas i åtanke då barn ska intervjuas, dessa är tidpunkten 
för intervjun samt hur lång intervjun ska vara. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 
beskriver att en intervju-längd mellan 5-35 minuter är att föredra för barn mellan två och åtta 
år. Intervjuerna får inte vara för långa speciellt om de involverar yngre barn, forskarna menar 
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på att yngre barn fortare kan tröttna än äldre barn. Under intervjun kommer det komma till-
fällen då barnen inte vill svara på frågor och detta bör enligt Doverborg och Pramling Samu-
elsson respekteras. Det är viktigt att berätta för barnen innan intervjun startar varför intervjun 
ska ske och vad den ska handla om, genom denna information så skapas en bra samtalssituat-
ion för intervjun. Under intervjuns gång får intervjuaren enligt Doverborg och Pramling 
Samuelsson även information via barnets kommunikation i form av kroppsspråk. Denna kom-
munikation är viktig att anteckna direkt efter intervjun då detta bidrar till ett bättre underlag 
för en senare tolkning av vad barnet sagt under intervjun. Forskarna beskriver vidare att inter-
vjuaren måste visa känslighet gällande när det är lämpligt att avsluta frågandet, framförallt när 
det gäller frågor som barnen inte kan svara på eller har några tankar om. Doverborg och 
Pramling Samuelsson skriver att en gruppintervju är att föredra om intervjuaren är intresserad 
av hur barn tänker kring eller ger uttryck för ett fenomen.  

Denna studies syfte att bidra med kunskap gällande barn meningsskapande i sandlådan med 
fokus på kemirelaterat innehåll. Jag valde att genomföra semistrukturerade gruppintervjuer 
med barn då jag genom detta sätt kunde få fram resultat som kunde besvara mina frågeställ-
ningar och uppnå studiens syfte. Jag som intervjuaren har haft mitt fokus på att finnas i situat-
ionen med barnen och frågorna har därför memorerats och ljudinspelning har använts. Korta 
anteckningar skrevs ner under intervjuns gång för att underlätta senare utförligare anteck-
ningar gällande den informationen som barnen ger via deras kroppsspråk.  

Genomförande 

I denna studie kontaktade jag förskolechefer i en mellanstor kommun och ett godkännande 
söktes gällande att få utföra studien på förskolan. När ett godkännande togs emot besöktes 
förskolorna och avdelningarna med barn i åldrarna ett till tre. Förskolepersonalen fick 
information om att studien skulle genomföras och ett informationsbrev samt 
samtyckesblankett lämnades ut till alla vårdnadshavarna på avdelningen. 
Samtyckesblanketterna lades i förseglade kuvert av vårdnadshavarna och personalen på 
förskolan samlade in dessa samt bevarade de inlåsta. När jag vid ett senare tillfälle kom 
tillbaka till förskolorna så samlade jag in alla samtyckesblanketter. I samband med besöket 
bestämde jag tillsammans med personalen på förskolan en tid för intervjun.  
Samtyckesblanketterna bevarade jag inlåsta. Studien genomfördes på två förskolor, en 
gruppintervju per förskola och intervjuerna hölls i grupper om tre och fyra barn. Barn som 
deltog i studien var mellan ett till tre år.   

Förskolorna besöktes igen den tid som hade bestämts och intervjuerna genomfördes. Detta 
besök skedde på förmiddagen då denna tid var bäst lämpad för både barnen och 
verksamheten. Allt material som behövdes inför intervjun förbereddes strax innan barnen kom 
till sandlådan. När jag kom dit presenterade jag mig för barnen samt frågande de barn vars 
vårdnadshavare gett sitt samtycke om de ville följa med ut på förskolegården. De barn som 
ville följde med mig ut och jag satte mig i sandlådan tillsammans med dem. Det material som 
var framme och i sandlådan var sandlådematerial såsom hinkar och spadar. När jag satt i 
sandlådan tillsammans med barnen frågade jag barnen om det var okej att ställa frågor under 
tiden vi är i sandlådan samt om det är okej att jag spelar in vårt samtal. För att göra det tydligt 
för barnen vad ljudinspelning innebar så visade jag dem först en gång när jag spelar in mig 
själv. Det är endast när barnen hade fått en förståelse för vad som kommer att hända och när 
de hade gett sitt samtycke som datainsamlingen kunde påbörjas. Under intervjuernas gång 
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hade jag i åtanke att barnen kunde dra tillbaka sitt samtycke genom att exempelvis dra sig 
undan eller vända ryggen till. Jag använde mig av en semistrukturerad intervjuguide (se 
Bilaga 1) under tiden jag genomförde intervjuerna. Genom att guiden användes var 
intervjuerna lätta att struktureras upp och ett fokus kunde bibehållas på att besvara studiens 
frågeställningar. De kategorier som intervjuguiden använder sig av utgick från 
frågeställningarna och innehöll exempelfrågor som ställdes. Det var barnen som bestämde 
innehållet i studien, jag ställde frågor utifrån intervjuguiden och även andra frågor som var 
relevanta för min studie utifrån den situation och det meningsskapande som barnen befann sig 
i. Ett anteckningsblock användes för att kort skriva ner funderingar samt information som 
barnen förmedlar via sitt kroppsspråk och som har betydelse för sammanställningen av 
resultatet. Intervjuerna tog mellan 20 och 25 minuter och avslutningsvis tackade jag barnen 
för att jag fick vara med i sandlådan medan de lekte.  

Den största skillnaden mellan dessa två förskolor och intervjuerna som gjordes var 
väderförhållanden som påverkade utbudet av material i sandlådan. På förskola 1 var sanden 
frusen, det fanns is i sandlådan och några vattenpölar. Förskola 2 hade nästintill ingen snö i 
sandlådan och sanden var till en viss del frusen. På båda förskolorna använde barnen sig 
främst av spadar och hinkar, andra sandlådematerial fanns tillgängliga men användes inte. Det 
fanns en pedagog närvarade på båda förskolorna, denna pedagog höll sig i bakgrunden och 
fanns tillhands om barnen behövde något.  

Databearbetning och analys 

Anteckningar skrevs kort ner under intervjun och utförligare anteckningar skrevs direkt efter 
intervjun gällande barnens meningsskapande och den information som de förmedlade via sitt 
kroppsspråk. De anteckningar som gjordes låg till grund för den senare analys som gjordes. 
Transkribering av intervjuerna skedde senare samma dag som intervjuerna, intervjuerna 
genomlyssnades flera gånger för att transkriberingen skulle bli korrekt. Barnen fick fiktiva 
namn i form av ”barn” och en siffra. Förskola 1 omfattades av Barn 1, Barn 2 och Barn 3. På 
Förskola 2 fanns Barn 1A, Barn 1C, Barn 2B och Barn 2D. För att kunna urskilja 
datainsamlingsmaterial från de två olika förskolorna så markerades barn från förskola 2 med 
en siffra samt en bokstav. När båda intervjuerna var genomföra och transkriberingen klar så 
påbörjades analysen. En utskrift skedde av transkriberingen och passager klipptes ut där 
kemirelaterad aktivitet urskildes. Det var 14 kemirelaterade aktiviteter som hittades, dessa 
aktiviteter sågs utifrån olika perspektiv och utifrån vad som var fokus. Dessa passager 
jämfördes, likheter och skillnader söktes, aktiviteterna grupperades och omgrupperades, 
gemensamma närmare eftersöktes. Denna analys resulterade i att passagerna sedan kunde 
samlas ihop till fyra olika kategorier och dess var heterogen blandning, fysikalisk förändring, 
sandens egenskaper och aggregationstillstånd. Efter vidare analys av kategorierna emellan 
framkom det att fysikalisk förändring och sandens egenskaper kunde sammanställas till en 
kategori och fick namnet sand som materia och dess egenskaper. Detta skedde då sandens 
föränderlighet är en del av dess egenskap. Dessa kategorier som analysen arbetade fram kan 
relateras till i den första frågeställningen om vad barnen förmedlade gällande 
aggregationstillstånd, heterogen blandning och sand som materia.  

Den andra frågeställningen berörde barnens samspel i sandlådan utifrån meningsskapande 
inom ämnet kemi och nästa steg i analysen blev att titta på samspelet. Analysen tittade nu på 
aktiviteterna som ägde rum under intervjun och tittade närmare på vilket meningsskapande 
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som skedde i samspel. Här användes anteckningarna från intervjuerna för att urskilja när 
samspelet skedde och sedan relaterades det till de passagerna som klipptes ut. Även här 
skedde en kategorisering gällande meningsskapande men utifrån aktiviteter där ett samspel 
ägde rum. Samspelet som urskildes omfattades av i huvudsak av tre olika aktiviteter. Dessa 
aktiviteter beskrivs som flytande vatten, blanda sand och vatten samt utforskande av sand. 
Aktiviteten flytande vatten är en beskrivning jag gjorde, blanda sand och vatten beskrev 
barnen som skapa geggamoja, baka sand och blöta sand. Vidare beskrev barnen utforskandet 
av sanden som skapa födelsedagstårta och skapa godis. Detta samspel mellan barnen som 
uppmärksammandes kopplades till de tre olika kategorierna gällande kemirelaterat innehåll 
samt till frågeställningen som berörande samma ämnen. Dessa kategorier är 
aggregationstillstånd, heterogen blandning och sand som materia.  

Etiska överväganden 

Det finns ett par etiska överväganden som forskare, samt studenter som skriver examensar-
bete, måste ha i åtanke vid en undersökning. Vetenskapsrådet (2002) nämner att det finns fyra 
grundläggande principer som forskare bör förhålla sig till och dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, dessa styrks även av Christof-
fersen & Johannessen (2015). Löfdahl (2014) beskriver informations- och samtyckeskravet 
och menar på att forskare skall informera om forskningens syfte för alla involverade deltagare 
(informationskravet) och deltagarna får själva bestämma om de vill vara med i studien eller 
inte, ge sitt godkännande (samtyckeskravet). Forskaren skall enligt Löfdahl (2014) inte bara 
berätta om sin studie utan även förklara hur denna kommer gå till, vad undersökningen skall 
användas till samt vilka rättigheter som deltagarna har. Samtyckeskravet är det som Löfdahl 
(2014) beskriver som att deltagarna ger sitt godkännande att vara en del av undersökningen, 
vidare involverar även samtyckeskravet att deltagarna närsomhelst under studiens gång får ta 
tillbaka sitt samtycke. Löfdahl (2014) menar att om deltagarna är yngre än 15 år så skall både 
barnen och båda vårdnadshavarna ge sitt samtycke för deltagande i studien, detta är något som 
även Vetenskapsrådet (2011) nämner. 

Om forskaren beslutar sig för att involvera barn i sin studie bör denne enligt Löfdahl (2014) 
tänka på att barn kanske har andra strategier för att avbryta sin medverkan än det talade ordet, 
ett exempel som tas upp är när barnen drar sig undan istället för att säga nej. Skånfors (2009) 
berättar om att man som forskare ska ha en etisk radar när det kommer till barnens medverkan 
i en studie. Den etiska radarn menar Skånfors (2009) handlar om forskaren ska vara känslig 
till barns agerande gällande att inte medverka i en studie. Ett exempel som forskaren tar upp 
är att barnen släckte lampan i rummet när de inte ville bli observerade då de visste att kame-
ran inte kunde registrera det som skedde om det var ett dåligt ljus. Dessutom bör forskaren en-
ligt Löfdahl (2014) tänka på att den information som ges till barnen angående studien ska vara 
begriplig för dem och här får forskaren kanske använda sig av andra ord som ligger närmare 
barnens förståelse. Det är dessutom enligt Löfdahl (2014) viktigt att planera sin forskning på 
sådant sätt så att den inte kränker personer som deltar, får dem att känna sig utsatta eller 
känna obehag.  

Vetenskapsrådet (2011) nämner begreppet konfidentialitet och menar att det är en skyldighet 
som forskaren har. Denna skyldighet omfattas enligt Vetenskapsrådet (2002, 2011) av att 
forskaren inte sprider de uppgifter som getts i förtroende samt ett skydd mot att obehöriga får 
ta del av dessa personuppgifter. I Vetenskapsrådet (2002) benämns denna skyldighet som en 
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av de fyra grundläggande principerna och kallas för konfidentialitetskravet. Den fjärde och 
sista av de grundläggande principerna som Vetenskapsrådet (2002) tar upp kallas för nyttjan-
dekravet och menar på att datainsamlingen endast får användas för forskningsändamål.  

I min studie har jag använt mig av fiktiva namn på barn och benämnt förskolorna som för-
skola 1 och 2. De personuppgifter som jag mött i detta arbete är i samband med samtyckes-
blanketter. Dessa har bevarats inlåsta till dess att examensarbetet blivit godkänt och sedan för-
störts. Utformandet av informations- och samtyckesbrevet (Bilaga 1 och 2) utgick från den 
mall som Karlstads universitet utformat och en anmälan om känslig information enligt GDPR 
har lämnats in till universitetet. När jag utförde mitt examensarbete hade jag de fyra grundläg-
gande etiska principerna i åtanke. Speciellt använde jag mig av min etiska radar när jag ge-
nomförde intervjuerna med barnen. Jag gjorde ett medvetet val i att inte filma mina intervjuer 
då jag anser att min datainsamling fick samma resultat som om filmning hade valts. Dessutom 
värnar jag om barnens integritet och detta stärkte mig i mitt val att faktiskt inte filma intervju-
erna. Barnens samtycke är något som vägde tyngre än det faktum att datamaterial skulle sam-
las in. Dessutom var det viktigt att ha i åtanke vilka frågor som ställdes under intervjuerna. 
Frågorna formulerades på ett sådant sätt som inte upplevdes ifrågasättande eller fick delta-
garna att känna obehag.  

Värdering av studie 

Reliabilitet är ett begrepp som Roos (2014) nämner och menar att det handlar om att datain-
samlingen sker på ett så noggrant sätt och i tillräcklig mängd som möjligt för att forskaren ska 
kunna dra slutsatser utifrån denna. Denna studie har undersökt två barngrupper från två olika 
förskolor och intervjuer genomfördes med ljudinspelning. Det var samma intervjuare på båda 
intervjuerna och intervjuguiden var utformad efter studiens frågeställningar. Ett annat begrepp 
som Roos tar upp är validitet och här handlar det om att forskaren ska tänka på att allt som 
denne gör i sin studie svarar på syftet och inget annat. Detta begrepp nämner även Christoffer-
sen och Johannessen (2015) och de lyfter att en central fråga är hur väl data som samlats in 
representerar fenomenet som studerats. Denna studie betraktas ha en hög validitet då jag stän-
digt haft fokus på att besvara syftet och de frågeställningar som studien har. Intervjuguiden 
som intervjuerna stödjer sig mot grundar sig i de frågeställningar som studien har. När data 
analyserades relaterades den till frågeställningarna för att se om dessa besvaras. När samman-
ställningen av resultatet skulle ske strukturerades detta upp utifrån frågeställningarna.   

Generaliserbarhet handlar enligt Vetenskapsrådet (2011) om att den datainsamlingen som 
görs går att generalisera till samhället i stort. Studien som genomfördes på två förskolor och 
platsen där intervjuerna ägde rum var på förskolegårdens sandlåda. Barnen som intervjuades 
var barn som går på förskolan och i åldern ett till tre. Denna studie går att generalisera till alla 
förskolor med samma förutsättningar, med en förskolegård och sandlåda att tillgå. Det står i 
plan- och bygglagen (SFS 2010:900 kap 8 § 9) att det alltid ska finnas en yta som är tillgäng-
lig för lek och utevistelse där förskolor finns. Vidare står det i den statliga utredningen För-

skolan del 2. Betänkande avgivet av 1968 års barnstugeutredning (SOU 1972:27) att det ska 
finnas plats för sand- och vattenlek på dessa platser. Dessutom beskriver Markström (2007) 
att det finns förskolegårdar på varje förskola och detta är något som kännetecknar förskolan 
som verksamhet. Utifrån denna information så kan denna studie generaliseras till alla försko-
lor i Sverige samt förskoleverksamheter i utlandet som har gårdar med en sandlåda att tillgå. 
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Resultat och analys 
Studiens resultat har strukturerats upp utifrån frågeställningarna. De slutliga kategorierna som 
analysen bearbetade fram presenteras här, både utifrån kemirelaterat innehåll och utifrån barns 
samspel. Dessa kategorier är aggregationstillstånd, heterogen blandning och sand som 
materia. I den första delen beskrivs kategorierna utifrån kemirelaterat innehåll och den andra 
delen beskriver barnens samspel. I den andra delen används samma kategorier men är döpta 
till flytande vatten, blanda sand och vatten samt utforskande av sand då detta tydligare 
beskriver handlingen. Den sista delen sammanfattar resultatet från dessa två delarna och 
relateras till varandra för att besvara studien syfte gällande barns samspel i sandlådan utifrån 
kemirelaterat innehåll. Exempel som beskrivs i denna del är utdrag från transkriberingen. 
Begreppet meningsskapande beskriver när barn söker kunskap och delger denna kunskap 
antigen verbalt eller via kroppsspråket. Samspel är ett handlande som sker då flera barn är 
involverade, i denna studie sker samspel när det ena barnet börjar och det andra barnet tar vid 
eller när flera barn gör samma sak samtidigt och i relation till varandra. 

Vad förmedlar barnen i sandlådan verbalt och via sitt kroppsspråk gällande 

aggregationstillstånd, heterogen blandning och sand som materia? 

Aggregationstillstånd 

Barnen pratade inte så mycket om de olika aggregationstillstånd som finns inte heller om 
fasövergångarna mellan dessa aggregationstillstånd. Det som hittades gällande barnens 
förmedling om aggregationstillstånd var utforskandet av vattnet. Barnen på förskola 1 började 
instinktivt och omedelbart utforska vattenpölarna som var i sandlådan så fort de kom ut. 
Denna kategori unik då det inte fanns så mycket verbalt språk inspelat gällande barnens 
meningsskapande med vattnet. Här användes anteckningar och dessa visar att barnen hällde 
vatten i hinkarna med hjälp av spadarna, förflyttade vattnet till andra vattenpölar, de la ner 
handen med vanten i vattenpölen och utforskade vad som skedde med vanten.  

Exempel 1 beskriver det barnens meningsskapande gällande det kemirelaterade innehållet 
aggregationstillstånd. Barn 1A beskriver att det inte finns någon snö i sandlådan och menar på 
att snön åkt bort. Barn 2B instämmer men beskriver snön som något som är kvar i samma stad 
som vi befinner oss men för tillfället inte är synligt.  
 

Ex. 1 
Intervjuaren – Finns det någon snö här? 
Barn 1A – Neeej.  
Intervjuaren – Vart är snön? 
Barn 1A – Åkit bort. 
Intervjuaren – Jaha har den åkt bort. 
Intervjuaren – Barn 2B, var tror du snön har tagit vägen? 
Barn 2B – Den kan vara hemma i (namn på staden). 

Detta exempel visar på ett meningsskapande gällande snön och dess försvinnande, båda 
barnen har en uppfattning om att snön förflyttats. 

Heterogen blandning 

När barnen blandade sand med vatten skapades en heterogen blandning. Inom denna kategori 
hittades aktiviteter såsom baka sand (exempel 8), böta sand och geggamoja (exempel 7). 
Under dessa tre snarlika aktiviteter skedde ett samspel mellan barnen. Ett exempel när 
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meningsskapandet skedde gällande heterogen blandning var en situation då ett barn själv 
försöker separera sanden från den heterogena blandningen som skapats i vattenpölen. Barn 2 
använder en spade för att ta upp sand ur vattenpölen och placerar sedan sanden i hinken. 
Denna aktivitet pågår ett tag och en fråga ställs gällande sanden som materia, hur sanden 
känns och om den är lätt att ta ut ur vattnet. Barn 2 i exempel 2 beskriver separationen av den 
heterogena blandningen som att sanden ska tas tillbaka.  
 

Ex. 2 
Intervjuaren - Hur känns sanden där i? Är den lätt att hämta sand, ur vattnet? 
Barn 2 - Vi ska tillbaka sanden. 

Sanden som materia och dess egenskaper 

En annan kategori som framträdde utifrån aktiviteterna var att ett meningsskapande om 
sanden som materia och dess egenskaper. I exempel 3 och 4 beskrivs sandens olika 
egenskaper som att den är hård när den frusit, osynlig när den är under isen och borta när den 
är frusen. I exempel 3 beskrivs först situationen när barnen berättar att sanden är borta och 
situationen senare ställs frågan till Barn 3 om denne hittat sand eftersom att denne hade gått 
till lekhuset som ligger i sandlådan och där på bordet fanns sand som inte frusit. Barn 3 
berättar att denne hade hittat sand. Detta är en situation där barnen med sitt kroppsspråk visar 
på ett meningsskapande gällande sanden och att den blir osynlig när den är under isen. Barnen 
utforskar inte sanden som finns i sandlådan och under isen. Utforskandet av sanden påbörjas 
när de hittar den i lekhuset på bordet och i detta fall blir den synlig. 
 

Ex. 3  
Intervjuare – Hittar ni någon sand då? Finns det någon sand? 
Barn 2 – Jaa. 
Intervjuaren – Var är sanden? 
Barn 3 – Sanden bort. 
Intervjuaren – Är sanden borta? 
Barn 3 – Ja.  

 
Intervjuaren - Har ni hittat sand där borta? 
Barn 3 – Ja. 

 

Exempel 4 beskriver då intervjuaren ställer frågan varför barnen inte skapar med sanden. 
Barnen är upptagna med ett utforskande av vattnet och Barn 2 svarar att de inte vet och Barn 
3 svarar att sanden är hård. Även i denna situation framträder ett meningsskapande om att 
sandens egenskap är hård då den är frusen. 
 

Ex. 4 
Intervjuaren – Sanden här då. Varför skapar ni inte med sanden? 
Barn 2 - Jag vet inte. 
Barn 3 – Den är hård.  
 

Vidare beskriver Barn 2B i exempel 5 sandens egenskap som tung då denne ligger kompakt i 
hinken. Barnet frågar mig som intervjuar om hjälp att vända på hinken för att skapa tårta. När 
jag frågar varför Barn 2B tror att den är tung så blir svaret att man måste gräva jättemycket i 
sanden. Barnet visar med sitt kroppsspråk att det krävs mycket sand som grävs upp och läggs i 
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hinken för att det ska bli tungt. Meningsskapandet i denna situation är att egenskapen som 
sand som materia har är att sanden är tung när mycket av den har lagts i hinken. 
 

Ex. 5 
Barn 2B – Vända på den, den är jätte jätte tung.  
Intervjuaren – Är den tung? 
Barn 2B – Jaa. 
Intervjuaren - Varför är den tung tror du? 
Barn 2B – Man måste gräva jättemycket, jättemycke. 

 

En annan aktivitet som skedde i ett samspel mellan Barn 1A och Barn 1D var då sand lades i 
hinken och sedan plattades den till med antingen händerna eller med spaden. Barns 
meningsskapande gällande materia sandens och dess egenskap var att det går att få plats med 
mer sand om den tätas till. Fler sandkorn får plats i hinken om den plattas till och sandkornen 
trycks ihop. Exempel 6 beskriver hur barnen skapar pankakesand genom att lägga sand i 
hinken och sedan trycka ihop den med hjälp av antingen händerna eller spaden. Först är det 
Barn 1A som har spaden och Barn 1C som använder sina händer för att platta till sanden i 
hinken. I exemplet använder Barn 1A det verbala språket för att förmedla för Barn 1C att de 
nu kan byta tillvägagångssätt och Barn 1C kan få använda spaden. Barnen hjälps åt i denna 
situation för att få plats med mer sand i hinken. Barnens meningsskapande berörde sandens 
egenskaper och de båda förstod hur man skulle göra för att mer sand skulle få plats, sanden 
blir kompakt om den trycks till, det är detta meningsskapandet som skedde dem emellan. 
 

Ex. 6 
Barn 1A – Den kan vara en pannkaka. 
Barn 1A – Jag kan göra med händerna, barn 1C kan göra med spaden. 
Intervjuaren – Gör ni tillsammans? 
Barn 1A – Pannkakesand. 
Barn 1A – Göra pankakesand med händerna. 

 

Vad sker i samspelet i sandlådan mellan barnen utifrån meningsskapande inom 

ämnet kemi? 

Det var främst tre aktiviteter där ett samspel kunde urskiljas i dessa två gruppintervjuer. Den 
första aktiviteten som resultatet visar på gällande barnens samspel är flytande vatten. Denna 
aktivitet är unik gällande vad barnen förmedlar i sitt samspel då denna aktivitet aldrig verbalt 
beskrivs av barnen själva genom att de beskriver vattnet eller berättar om sin aktivitet. I 
aktiviteten, flytande vatten, sker utforskande i samspel gällande vatten i 
aggregationstillståndet flytande. Efter att barnen hade utforskat vattnet ett tag samt när de 
hade hittat sand så trädde nästa aktivitet fram. Barnen blandade sand och vatten, denna 
aktivitet benämner de som geggamoja, baka sand och blöta sand. Den sista aktiviteten där ett 
samspel kunde urskiljas var utforskande av sand, denna aktivitet benämner barnen som att 
baka godis och födelsedagstårta.  

Flytande vatten 

På förskola 1 var det tre barn som deltog i intervjun. När vi kom ut till förskolegården började 
barnen instinktivt och omedelbart att utforska vattnet som låg i flera vattenpölar i sandlådan. 
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Ingen av barnen berättade verbalt vad som skulle göras utan alla tre började direkt och 
samtidigt att hälla vatten i hinkarna samt förflytta vattnet till en annan pöl. Vidare undersökte 
barnen vattnet med hjälp av vantarna för att skapa mening gällande att vattnet var blött, de 
undersökte om det gick att gräva i vattnet samt om det gick att göra vågor med hjälp av 
spaden. Samspelet i denna del framträder genom att barnen gör samma aktivitet vid sidan av 
varandra och i relation till varandra. Barnen berättar aldrig verbalt vad de gör till varandra 
utan använder sig av positionering, gester, förflyttning och handling för att förklara sitt 
meningsskapande. Genom detta utforskande sker meningsskapande gällande vattnets flytande 
aggregationstillstånd.  

Blanda sand och vatten 

Den andra kategorin som aktiviteterna kunde sammanställas till var att barnen blandade 
sanden med vattnet från vattenpölarna i sandlådan. Efter att det på förskola 1 hade skett ett 
utforskande gällande vattnet, hittade ett av barnen sand på bordet i ett lekhus på sandlådan. 
Den resterande sanden var under isen och var inte synlig för barnen. När barnet hade gjort sin 
upptäckt gick de andra två barnen till lekstugan för att hämta den sanden som var synlig för 
de. Denna sand användes till att lägga i vattenpölen och bilda geggamoja, lägga i hinkarna 
som var fyllda med vatten så att det även här blev geggamoja samt så förflyttade barnen 
vattnet från vattenpölarna till lekhusen och blandade vattnet med sanden på bordet. Detta är 
en aktivitet som alla barn gör samtidigt, de berättar inte verbalt för varandra vad som ska 
göras utan alla tre barn började samtidigt att blanda sanden med vattnet. Barnen skapade 
heterogena blandningar genom att blanda sand och vatten och gjorde detta på olika sätt. 
Denna handling beskrivs av barnen på tre olika sätt: skapa geggamoja, baka sand och blöta 
sand. Exempel 7 visar på ett barn som beskriver handlingen som att skapa geggamoja och 
detta visar på ett meningsskapande gällande den heterogena blandningen, geggamoja. 

Ex. 7 
Barn 3 - Geggamoja. 
Intervjuaren – Geggamoja, ja. Geggamoja. Vad är geggamoja för något? Är det vatten 
och sen vad har ni blandat där i? Vad har ni lagt i vattnet? 
Barn 3 – Sand 
Intervjuaren - Är det vatten och sand som blir geggamoja? 
Barn 3 – Aah. Där. 

 
I exempel 8 beskriver Barn 2 och Barn 1 den heterogena blandningen av vatten och sand som 
baka sand. Barn 3 beskriver vattenpölen som ”hålet” där sanden bakas. 

 
Ex. 8 
Barn 3 - Baka sand. 
Intervjuaren – Ska ni baka sand? 
Barn 1 – Jaa. 
Barn 3 – Baka sanden. 
Barn 1 – Det kan man göra. 
Intervjuaren – Ni lägger sanden i vattenpölen och då bakar ni sand? 
Barn 3 - Baka sand där. 
Intervjuaren - Bakar du sand här i vattenpölen 
Barn 3 – Hmmm 
Barn 3 - Här hålet. 
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Aktiviteten där barnen blandar sand och vatten genom att förflytta vattnet i hinkar och sedan 
ta ut den med spaden för att sedan lägga den på bordet, där sanden har hittats. Denna aktivitet 
beskriver barnen som att blöta sanden och även denna aktivitet visar på ett meningsskapande 
gällande att sand och vatten bildar en heterogenblandning. Alla tre exempel visar på 
aktiviteter som sker efter varandra i ett flöde och visar på ett samspel mellan barnen där 
kroppsspråk, gester och positioneringar ligger i fokus samt där barnen beskriver med egna ord 
det som sker när sand och vatten blandas. 

Utforskande av sand 

Den sista kategorin av aktiviteterna som ägde rum gällande barnens samspel beskrivs som 
utforskande av sand och här beskriver barnen aktiviteterna som att skapa födelsedagstårta och 
skapa godis. Barnen skapar tillsammans i grupper om två (Barn 1A och 1C, Barn 2B och 2D) 
och detta visade de genom deras placering. Det ena barnet i paret (Barn 1A och 2B) använder 
det talade språket mer och denne förklarar vad som ska göras medan det andra barnet (Barn 
1C och 2D) använder sig av kroppsspråket i deras samspel. Exempel 4 och 5 visar en del av 
transkriberingen där barnen berättar om vilket mål de har med sitt skapande i samspelet. 
Dessa exempel belyser det meningsskapandet som sker gällande sanden som materia och dess 
egenskaper.  

Exempel 9 visar på då jag som intervjuare ställer frågan till Barn 2B och båda barnen svarar 
så att jag får ställa frågan igen till Barn 1A för att även höra dennes svar på frågan. I exempel 
10 ställs frågan vid ett senare tillfälle till Barn 1A och barnen i detta samspel har ändrat målet 
med skapandet med sanden. Genom dessa två exempel syns ett utforskande gällande sanden 
samt hur sanden kan formas för att skapa något annat. Även denna aktivitet sker i samspel då 
det är två barn som utför handlingarna tillsammans. Meningsskapandet som sker i dessa 
exempel är att sanden går att forma samt hur detta görs. Barnen beskriver verbalt att sanden 
kan formas och genom sitt handlande samt sitt kroppsspråk beskriver de hur detta sker. 

Ex. 9 
Intervjuare - Vad bakar du för något? 
Barn 2B - En tårta 
Intervjuaren - Vad sa du Barn 1A? 
Barn 1A - Jag ska skapa en födelsedagstårta. 

 

Ex. 10 
Intervjuare – Vad skapar ni för något? 
Barn 1A – Godis 
Intervjuaren - Jaha är det godis ni skapar av sanden? 
Barn 1C – Aaah. 

Sammanfattning resultat 

I denna studie genomfördes två intervjuer, tre barn intervjuades på förskola 1 och fyra på 
förskola 2. Barnen på förskola 1 hade fokus på ett meningsskapande gällande 
aggregationstillståndet flytande vatten samt på sand och vatten bildar en heterogen blandning. 
Det meningsskapande som låg i fokus på förskola 2 var att barnen utforskade sanden som 
materia och dess egenskaper. Resultatet visar på att det fanns mycket kemirelaterat innehåll i 
barnens aktiviteter och de flesta var i samspel med andra barn. I intervjuerna använde sig 
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barnen av fåtal ord för att beskriva det som jag frågar om och använde till största del sitt 
kroppsspråk, gester, positioner för att förmedla sitt meningsskapande i samspelet. Utifrån att 
ljudinspelningarna sättes i relation till anteckningarna så visade resultatet på att barnen största 
del inte beskriver sitt meningsskapande verbalt utan fokus ligger på själva utforskandet som 
sker i samspelet. Aktiviteterna i sandlådan visar på ett meningsskapande i samspel gällande 
aggregationstillstånd, heterogen blandning samt sand som materia och dess egenskaper. 
Barnen visar med sitt kroppsspråk och sitt utforskande samt i samspel med andra barnen att de 
har förståelse för hur flytande vatten beter sig, vad som sker om vatten och sand blandas samt 
hur sanden beter sig vid utforskande.   
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Diskussion 

Metoddiskussion 

I denna studie har utgångspunkten varit ett sociokulturellt perspektiv och fokus har legat på 
det kemirelaterade innehållet som barnen förmedlar i sitt samspel. Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2000) beskriver att när barn ska intervjuas behöver intervjuaren befinna sig i den 
situation där barnen befinner sig. Genom att jag satte mig i sandlådan tillsammans med 
barnen, visste innan intervjun ungefär vilka frågor jag ville ställa samt genom att jag valde att 
ha ljudinspelning kunde jag fokusera på att vara närvarande med barnen i deras kontext och 
genom detta sätt närma mig deras meningsskapande.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar vidare att då barn ska intervjuas behöver 
intervjuaren föra anteckningar som senare hjälper denne att analysera resultatet. Jag förde 
anteckningar både under och efter varje intervju. Anteckningarna under intervjun togs då 
barnen var upptagna med görandet. Detta är något som jag anser att jag borde ha lämnat till 
efter intervjun då detta kan ha påverkat den kontext vi befanns oss i samt så kan jag ha missat 
betydelsefull information gällande vad som skedde i sandlådan. Detta har nog skett även om 
jag medvetet försökte att undvika detta. Innan jag påbörjade intervjun var det viktigt för mig 
att berätta varför jag var där och vad jag skulle göra samt att jag visade vad ljudinspelning är 
och hur det går till. Detta är något som jag tror bidrog till att den kontext vi befanns oss i blev 
mer avslappnad. 

Något som jag tänker på nu i efterhand är hur mycket deltagarna kunde ta in och bearbeta 
utifrån den information som jag gav. Eftersom platsen där jag genomförde mina intervjuer var 
på en förskola så fanns det innan jag kom dit ett obalanserat maktförhållande mellan mig och 
barnen då barnen ser mig som en vuxen. Av denna orsak funderar jag på om deras samtycke 
var för att de ville bli intervjuade eller om de gav sitt samtycke för att de är vana vid att lyssna 
på den vuxne i denna kontext.  

Begreppet reliabilitet nämns av Roos (2014) och handlar om att datainsamlingen sker i så 
stort mängd som möjligt och på sådant noggrant sätt att studenten kan dra slutsatser utifrån 
detta. I denna studie intervjuades två barngrupper på två förskolor och utifrån omständigheter 
och ovilja att medverka kunde inte studien få högre reliabilitet. Studien genomförde av denna 
orsak ett bekvämlighetsurval då de som tackade ja till studien fick vara med. Det andra 
begreppet som är av vikt och som Roos (2014) nämner är validitet. Genom att studenten 
tänker på att allt denne gör i studien ska svara på syftet har studien hög validitet. I studien har 
jag ständigt jobbat utifrån syftet med studien och utifrån de frågeställningar som studien har, 
dessa har jag ständigt återgått under studiens gång. Genom att skapandet av en intervjuguide 
grundade sig i frågeställningarna och att resultat kopplades till de frågeställningarna som 
studien hade så har detta medfört till att denna studie har hög validitet. Jag tror att den höga 
validiteten är av mycket stor betydelse, speciellt i denna studie då reliabiliteten inte är lika 
hög.  

När intervjuerna genomfördes höll jag mig till intervjuguiden för att endast fokusera på barns 
meningsskapande i sandlådan utifrån kemirelaterat innehåll. Genom att jag endast tittade med 
det perspektivet påverkade det även att jag missade andra intressanta företeelser gällande 
meningsskapande men som inte låg inom det som min studie behandlade. Studien går att 



 

19 
 

generalisera till vilken förskola som helst i Sverige, då alla förskolor har en förskolegård med 
en sandlåda. Dessutom kan denna studie generaliseras till andra delar av världen som har en 
förskoleverksamhet eller liknande med en utegård som omfattas av en sandlåda.  

Löfdahl (2014) och Skånfors (2009) skriver att barn har andra strategier för att ta tillbaka sitt 
samtycke än det talade ordet. Jag har i denna studie tänkt på både att respektera barnens in-
tegritet och värna om barnens personliga uppgifter, detta gjordes genom att jag var noga och 
säker när jag hanterade samtyckesblanketterna som innehöll uppgifter om barnen samt så in-
hämtade jag inte mer information än vad som var nödvändigt för att genomföra studien. När 
jag tänkte på hur jag skulle ställa frågorna under intervjun så beaktade jag att frågorna inte 
skulle skapa något obehag för barnen och lät i vissa fall bli att ställa frågor som jag vet hade 
skapat denna känsla hos barnen. Dock funderade jag på situationer då barnen gick iväg för att 
sedan komma tillbaka om detta var ett sätt för dem att visa att de drar tillbaka sitt samtycke, 
men genom att barnen fortsatte sin interaktion med mig så uppfattade jag detta som att leken 
gick utanför sandlådan ett tag för att sedan fortsattas i sandlådan.  

Datainsamlingsmetoden som valdes var semi-strukturerade gruppintervjuer med ljudinspel-
ning och jag funderar på om kanske video-observationer hade varit ett bättre alternativ för att 
få fram det material jag eftersökte, här skulle både video och ljudupptagning ske. Genom att 
barnen hade filmats så förlitar sig inte studien på intervjuarens minne och anteckningar samt 
så hade ett mer detaljerat handlande beskrivits. 

Resultatdiskussion 

Resultatet i min studie bekräftar det som Engdahl (2011) beskriver gällande att barn kan ses 
som sociala varelser med ett intresse för andra barn samt att barn visar en vilja till samspel 
med andra barn. Barnen som intervjuades i min studie visade tydligt på ett samspel och ett 
samhandlande i leken, barnen skapade tillsammans och inkluderade varandra. Barnen 
utforskade vattnet tillsammans, skapade heterogena blandningar och utforskade sanden som 
materia. Några av aktiviteterna skedde vid sidan av varandra men även detta ses som att deras 
handlande relaterar till varandra. I Säljö (2014) beskrivs det sociokulturella perspektivet med 
en syn på lärande i ett socialt sammanhang och tillsammans med andra individer. Kunskap 
skapas i samspelet och sedan blir en del av individen i dess handlande samt tänkande. Det är 
genom språket som barn har en förmåga att dela erfarenheter med varandra (Säljö, 2014). 
Genom att barnen i min studie använde sig av både det verbala språket och kroppsspråket i 
sitt samspel under sitt meningsskapande tolkar jag det som att barnen skapar förståelse 
tillsammans och delar erfarenheter med varandra. Barnens handlande i studien tolkar jag som 
en del av en helhet, där det ena barnets handlande slutar där påbörjas det andra barnets 
handlande. Detta är något som även Hildén (2014) uppmärksammande gällande barns 
samspel. På förskola 1 undersökte barnen vattnet och när Barn 3 senare i aktiviteten hittat 
sand skiftas aktiviteten och leken till att skapa en heterogen blandning, se exempel 3. Denna 
aktivitet var inget som barnen kom överens genom det verbala språket. Barnen använde sig i 
denna situation av kroppsspråket, gester och positioner för att förmedla för varande vilket 
meningsskapande som sker. Barnens handlande skedde i ett samspel och i ett flöde, alla barn 
förstod vad deras handlande skulle medföra, hur detta skulle ske, vem som gör vad och så 
vidare. Hildén (2014) berättar också att barn skapar gemensam handling genom att 
kommunicera ”gemensamhetsgörandet”, detta sker främst via icke-verbalt kommunikation 
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bland de yngre barnen. Jag uppmärksammade detta i min studie då barnen berättade mer om 
deras handlande via kroppsspråket än via den verbala kommunikationen. 

Elm Fristorp (2012) berättar om betydelsen av att barnen själva får utforska och tillsammans 
med andra för att ett meningsskapande ska kunna ske och barnen har sitt fokus på själva 
upplevelsen. Ett meningsskapande sker enligt Elm Fristorp (2012) då barn delar med sig av 
sitt eget ställningstagande, antigen via kroppsspråket eller verbalt, samtidigt som de får se hur 
de andra barnen förhåller sig till dessa. Det är interaktionsmönster som har betydelse för 
meningsskapandet. Detta är något som jag uppmärksammade då barnen vid flera tillfällen var 
mer intresserade av sitt utforskande än att svara på mina frågor under intervjun. Dessutom 
kunde ett flertal tillfällen urskiljas då barnen berättade antigen verbalt eller via sitt 
kroppsspråk och sin position hur saker skulle göras och de andra förhöll sig till detta genom 
att göra det på det sättet eller dela med sig av ett annat ställningstagande. Vidare belyser Elm 
Fristorp (2012) att lärande ska förstås som en social aktivitet. Barnen i min studie utförde inte 
meningsskapandet och handlandet själva utan de interagerade med varandra, agerade i 
samspel.  

Williams (2006) beskriver att barn lär av varandra och detta är något som jag tolkar att barnen 
i min studie gjorde då de handlande i ett samspel och där de beskrev för varandra antingen 
genom det verbala språket och/eller via handlingar vilken del av utforskande som de finner 
intressanta. Genom att barnen beskrev den heterogena blandningen av vatten och sand som 
geggamoja tolkar jag det som att det var just denna del som de fann som mest intressanta. 
Detsamma gäller då barnen beskriver sanden och dess egenskaper, genom att de förmedlar via 
sitt kroppsspråk att sanden är hård när den är frusen, att den är svår att gräva i när den är hård 
samt att kompakt sand är tung påvisar detta vilka aspekter av omvärlden som de utövande ett 
meningsskapande kring och såg som intressanta. Vidare nämner Williams att det finns få 
studier gällande de yngre barnens lärande i samspel, detta menar Williams beror på att tidigare 
teorier beskriver att yngre barn inte har förmågan att ta till sig ett annat barns perspektiv. I 
denna studie tolkar jag att barn tydligt kan ta sig an andras perspektiv då de ständigt befann 
sig i ett samskapande. Alla handlingar och all kommunikation som förmedlades av barnen 
skedde i ett gemensamt meningsskapande där alla var en del av en helhet. Enligt Vygotskij 
(2001) kan språkets delas upp i två delar, det yttre och inre språket. Jag har i denna studie 
fokuserat på det yttre språket. Trots detta tror jag även att jag har fått inblick i det inre språket 
genom att en tolkning av barnens kroppsspråk, handlande, gester och positioneringar samt att 
jag genom detta närmande mig barnens tankar. Detta är ett antagande jag gör utifrån mina 
tolkningar.  

Min studie bekräftar även det som Mårtensson (2004) uppmärksammade gällande att barn 
befinner sig naturligt i sandlådan som är en del av förskolegården. Dessutom så omfattas 
aktiviteterna i sandlådan av ett utforskande kring vatten, sand och geggamoja enligt min 
studie och detta är också något som Mårtensson (2004) tar upp. I min studie hade barnen 
ingen problematik med att befinna sig i sandlådan med mig, jag tolkar detta som är denna 
miljö är naturlig och vardaglig för barnen.  

Sammanfattning av resultatdiskussion 

I min studie tolkas barnen av mig som sociala varelser som utför meningsskapande 
tillsammans. Barnen är alla en del av en helhet där de tillsammans skapat ett samhandlande 
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där den ena tar vid där den andra slutar. Ett kemirelaterat innehåll kunde utskiljas utifrån 
meningsskapandet i sandlådan. Barnen utforskade sanden som materia och dess egenskaper 
tillsammans. Egenskaper såsom att sanden är tung när den är kompakt är meningsskapande 
som barnen delade med sig till varandra och visade på en delad erfarenhet genom detta. 
Detsamma gäller då barnen utforskar vattnet i vattenpölen och hur sanden kan blandas med 
vattnet. Ett barn hittade sanden och alla tre barnen påbörjade ett handlande gällande 
geggamoja utan att någon av barnen uttryckte vad som skulle ske och jag tolkar handlandet 
som att alla barnen visste vilket meningsskapande samt gemensamt handlande som skulle ske. 
Barnen var under hela intervjutiden upptagna med ett utforskande vilket är grunden till 
meningsskapande gällande naturvetenskap.  

Slutsatser 

Denna studie som utfördes påvisar att ett meningsskapande sker mellan de yngre barnen i 
förskolan. Det meningsskapande som urskildes i denna studie var kemirelaterat och omfattade 
barns förmedlingar gällande aggregationstillstånd, heterogen blandning samt sand som 
materia och dess egenskaper. Genom att barnen förmedlade sitt meningsskapande antingen 
verbalt eller via sitt kroppsspråk kunde flera mönster gällande kemirelaterat innehåll angående 
barnens handlande urskiljas. Genom att ta en ytterligare titt på och genom att gå in med 
utgångspunkten att se efter kemirelaterat innehåll så blev barnens lek och handlande i 
sandlådan något mer, något som kan tas vidare, något som kan få större tyngd i verksamheten.  

Vidare forskning 

Det förslag som jag har för vidare forskning har ett fokus på de yngre barnen i förskolan och 
deras meningsskapande. Exempelvis behövs mer forskning gällande förskolan som 
verksamhet och barnens meningsskapande utomhus. Vad barnen gör och vilket 
meningsskapande som sker är viktiga områden som behöver mer forskning. Dessutom behövs 
det mer forskning gällande kemi som ett ämne i förskolan och hur barnens meningsskapande 
ser ut i naturvetenskapliga ämne. Det behövs dessutom ytterligare forskning gällande vilket 
naturvetenskapligt utforskande som sker på barnens egna initiativ.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide – Kemi i sandlådan 
  

1. Presentera mig 

2. Information om studien 

3. Fråga om samtycke 

4. Temaområden för frågor 

 
Aggregationstillstånd 

- övergångar mellan olika aggregationstillstånd (fast till flytande och fly-
tande till fast) fokus på vatten/snö och sand. 

- värme/kyla i förhållande till snö 
o Vart kommer snön ifrån? 
o Vad händer med snön om den får ligga i handflatan? 

 
Heterogena blandningar 

- Går det att blanda sand och vatten/snö? 
- Finns det andra saker som går att blanda? 

 
Materia och dess egenskaper 

- hård/mjuk snö 
o Hur känns snön? 
o Varför känns den så? 

 
- hård/mjuk sand 

o Hur känns sanden? 
o Varför är sanden mjuk/hård? 

 
 
 

5. Avslutning 
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Bilaga 2 
Information om studien: Kemi i sandlådan - Barns meningsskapande i 

sandlådan med fokus på kemirelaterat innehåll 
 
Hej! 

Jag är förskollärarstudent på Karlstads universitet, läser nu min sjätte termin och skriver 
examensarbete. Studien som jag valt att skriva om handlar om meningsskapande som sker 
mellan barnen vid deras samspel i sandlådan med fokus på kemirelaterat innehåll. Jag 
planerar att utföra intervjuer med barnen under samspelet i sandlådan. Ljudinspelning på 
barnens intervju med mig kommer att ske. 

 Studien följer god forskningssed och forskningsetiska principer. 
 

 Data som samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete, ingen obehörig 
kommer att få tillgång till mina insamlade data. När studien är genomförd kommer all 
insamlad data att förstöras.  
 

 Alla namn på både barn och förskola kommer att bytas ut till fiktiva namn.  
 

 Allt insamlat material kommer att förvaras på ett säkert sätt så att ingen obehörig får 
tillgång till de.  
 

 Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid förskollärarutbild-
ningen vid Karlstads universitet och finnas tillgängligt vid DiVa. 
 

 För att kunna genomföra studien samt intervjuerna behöver jag ett samtycke från båda 
vårdnadshavare och från barnen. Deltagande i studien är helt frivilligt och samtycket 
till studien kan när som helst återkallas utan att orsak anges.  
 

 Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (data-
skyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 
samtliga uppgifter om dig och ditt barn som hanteras och vid behov få eventuella fel 
rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behand-
ling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspekt-
ionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är 
dpo@kau.se. 
 

Med Vänliga Hälsningar 
 

Student - Denisa Smajilagic  

 

Handledare - Sara Wahlberg, Universitetsadjunkt 
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Bilaga 3 
Samtycke till att delta i studien: Kemi i sandlådan - Barns 
meningsskapande i sandlådan med ett fokus på kemirelaterat innehåll.  
 
 
 
Jag är medveten om att mitt barns deltagande är helt frivilligt och att vi vårdnadshavare samt 
barnet själv kan avbryta sitt deltagande i studien utan att ange något skäl. 
 
Jag har skriftligen informerats om studien och min underskrift nedan betyder att jag samtycker 
till att mitt barn deltar i studien och godkänner att Karlstads universitet behandlar mina 
personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information. 
 
 
Barnets namn 
 
 
………............................................. 
 
 
Vårdnadshavare 1                                                               Vårdnadshavare 2 
 
 
…………………………..…....…….                                 …....................................................... 
Underskrift                                                                          Underskrift 
 
 
………………………………..........                                   …...................................................... 
Namnförtydligande                                                              Namnförtydligande 
 
 
……………………………                                                  …….................................... 
Datum                                                                                   Datum 
 
 
 
 

Med Vänliga Hälsningar 
 
 

Student - Denisa Smajilagic  
 

Handledare - Sara Wahlberg, Universitetsadjunkt 


