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Abstract 

The aim of this study is to provide knowledge about how preschoolers discuss 

about carbon dioxide bubbles and its buoyancy. To answer the study´s ques-

tions, three focus groups with a total of twelve children and six group inter-

views with a total of eight children, have been used as a method. In the imple-

mentation of the focus groups and the group interviews, the experiment danc-

ing raisins was used. The experiment was used as a concrete material to make 

the carbonic acid visible to the children. A social constructivist perspective has 

been used during the analyzes of the data. 

From the keywords that emerged during the analysis, nine categories have been 

identified and divided to answer the questions of the study. The result shows 

that when the children were to describe the carbonic acid, they used the words 

bubbles and bubble water. Only one child said the word gas, but none of the 

children used the word carbonic acid. The result also shows that the children 

in the study have previous experiences that the appearance and characteristics 

of objects affect whether they float or sink. 

The result shows that the children mainly used everyday concepts and lack 

scientific concepts when describing the phenomenon. The result of the study 

can contribute to a developed chemistry teaching in the preschool, by letting 

preschool teachers know what words children use to describe a phenomenon 

and thus adapt the chemistry content of the preschool. 

 

Keywords 

Buoyancy, carbon dioxide bubbles, carbonic acid, discussions, preschoolers, 

social constructivism.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur förskolebarn disku-

terar kring koldioxidbubblor och dess flytkraft. För att svara på studiens frågor 

har tre fokusgrupper med totalt tolv barn och sex gruppintervjuer med totalt 

åtta barn använts som metod. Vid genomförandet av fokusgrupperna och 

gruppintervjuerna användes experimentet russinhissen (se bilaga 5). Experi-

mentet användes som ett konkret material för att synliggöra kolsyran för bar-

nen. Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv har använts under analyserna av da-

tan. 

Utifrån nyckelorden som framkom under analysen har nio kategorier identifi-

erats och delats upp för att svara på studiens frågeställningar. Resultatet visar 

att när barnen skulle benämna kolsyran använde de orden bubblor och bubbel-

vatten. Det var endast ett barn som sa ordet gas, men det var inget av barnen 

som använde ordet kolsyra. Resultatet visar även att barnen i studien har tidi-

gare erfarenheter kring att föremåls utseenden och egenskaper påverkar om de 

flyter eller sjunker. 

Resultatet visar att barnen huvudsakligen använde vardagliga begrepp och sak-

nar de vetenskapliga begreppen när de benämner fenomenet. Resultatet av stu-

dien kan bidra till en utvecklad kemiundervisning i förskolan, genom att låta 

förskollärare veta vilka ord barn använder för att benämna ett fenomen och på 

så vis anpassa kemiinnehållet i förskolan. 

 

Nyckelord 

Diskussioner, flytkraft, förskolebarn, koldioxidbubblor, kolsyra, socialkon-

struktivism. 
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1 INLEDNING 

När det kommer till naturvetenskap och yngre barn handlar det om att erbjuda 

tillfällen där de får möta olika naturvetenskapliga fenomen. I relation till barns 

tidigare erfarenheter kan barn tillsammans med vuxna och andra barn skapa 

och bygga upp begrepp (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2014). 

Genom att låta barn tidigt i livet möta och bekanta sig med vetenskapliga be-

grepp kan det bidra till att barnen får med sig erfarenheter till att senare i livet 

kunna förstå och använda sig av ett vetenskapligt språkbruk (Lindner & Red-

fors, 2007).  

Genom arbete på förskola och genom att vara vårdnadshavare till barn på för-

skolan har vi studenter upptäckt att just ämnet kemi inte tar stor plats i försko-

lans verksamhet. Detta i kombination med att läroplan för förskolan (Skolver-

ket, 2016) tar upp att barnen ska utveckla sin förståelse för enkla kemiska pro-

cesser och fysikaliska fenomen, gav oss idén att genomföra en studie där för-

skolebarn får möta och uppleva enkel kemi genom ett naturvetenskapligt feno-

men. Studiens upplägg kan fungera som en kartläggning för att se vad barnen 

kan idag om ett specifikt objekt eller fenomen för att sedan veta hur man kan 

planera för vidare undervisning.     

Studien kommer att presentera möten mellan förskolebarn och experimentet 

russinhissen (se bilaga 5). Experimentet innehåller vardagsmaterial som vi stu-

denter anser vara kända för barn i form av kolsyrat vatten, kranvatten, russin 

och rörpärlor. Konkret material hjälper barn att diskutera kring ett fenomen 

samt få något att koppla begrepp till (Lindner & Redfors, 2007).  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskolebarns diskuss-

ioner kring koldioxidbubblor och dess flytkraft. 

1.2 Frågeställningar 

Hur diskuterar förskolebarnen, utifrån tidigare erfarenheter, kring russinen 

och rörpärlornas färd i det kolsyrade vattnet? 

 

Vilka vardagliga samt vetenskapliga begrepp använder förskolebarnen för att 

benämna koldioxidbubblorna?  
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2 FORSKNINGS- OCH 

LITTERATURGENOMGÅNG  

Studierna som presenteras nedan är genomförda med barn i åldrarna sex år och 

uppåt (Eskilsson, 2008; Lindner & Redfors 2007; Löfgren, Johnsson, Schoultz 

& Østergaard, 2014; Nilsson; 2012). Svårigheten med att hitta forskning där 

respondenterna är yngre barn gjorde att vi valde att ta stöd i Nilssons (2012) 

studie, genomförd med elvaåringar, då den handlar om vilka ord barn använder 

för att beskriva ett fysikaliskt fenomen. 

Barn lär sig ord och begrepp när de får lov att vara aktiva och utforska med 

hela kroppen och alla sinnen. Genom att utforska omvärlden både fysiskt och 

begreppsligt skapar de en personligt meningsfull bild av världen (Elfström et 

al, 2014). Barn föds nyfikna och från första stund börjar de utforska sin om-

givning. Barn undersöker, observerar, granskar och prövar sig fram och genom 

detta lär de sig hur olika saker och ting fungerar (Helldén, Högström, Jonsson, 

Karlefors & Vikström, 2015).  

Barn i samspel med varandra kan stötta och hjälpas åt att diskutera vetenskap-

liga fenomen och uppgifter genom sina tidigare erfarenheter. Genom lekfulla 

aktiviteter med vetenskapligt innehåll kan man bredda barns utforskande och 

kommunikativa färdigheter (Larsson, 2016).  

Det barn säger under ett experiment visar hur de uppfattar och tänker kring det 

som de undersöker. Det är barns egna förklaringar som speglar vad de har för 

tidigare erfarenheter om det som undersöks. Genom konkret handlande och i 

samspel med andra, bygger barn upp sitt begreppsförråd. När det finns en ut-

forskande miljö finns även förutsättningar för att lära begrepp (Elfström et al, 

2014). Något yrkesverksamma i förskolan bör tänka på är att man inte bör jäm-

föra fritt utforskande med pedagogiskt lärande kring naturvetenskap. Det be-

hövs någon form av instruktioner eller beskrivningar kring det som utforskas 

samt tydliga mål för att denna typ av utforskande ska vara pedagogisk när det 

kommer till vetenskap (Siraj-Blatchford, 2001). 

2.1 Styrdokument 

Barn behöver i förskolans verksamhet ges möjlighet att genom utforskande, 

lek, sociala samspel samt genom att samtala och reflektera erövra ny kunskap. 

Lärandet i förskolan ska utgå från barns tidigare erfarenheter och kunskaper 

och detta ska vara grunden i planeringen av verksamheten. Det är viktigt att ta 

vara på barns spontana nyfikenhet och intresse kring naturvetenskapen i deras 



Förskolebarns diskussioner kring ett naturvetenskapligt fenomen           Carola Johanson & Sofie Pedersen 

4 

 

vardag. Barnen ska genom lek få möjlighet att upptäcka och undersöka enkel 

kemi och på så vis väcka en nyfikenhet och grundläggande förståelse för ämnet 

(Skolverket, 2016).  

2.2 Material och tidigare erfarenheter som hjälp vid be-

greppsbildning 

Att barn ska möta experiment inom de naturvetenskapliga ämnena, främst 

inom kemi och fysik, kan för de flesta kännas som en självklarhet. Valet av 

material kan ses som relevant för själva ämnet men även som ett hjälpmedel 

för själva begreppsbildningen. Vygotskij, Galperin samt Elkonin, ryska psy-

kologer och pedagoger, har betonat att när barn konkret interagerar med före-

mål erövrar barnen begreppslig kunskap (Eriksson, 1996). 

När man ska lära sig något nytt behöver det vara något som ligger nära det man 

tidigare lärt sig. Det får alltså inte vara allt för långt ifrån de egna erfarenhet-

erna samtidigt som det ska utmana och skapa nyfikenhet (Elfström et al, 2014). 

Genom att använda material som barnen känner igen men på ett nytt sätt är 

förhoppningen i denna studie att det ska vara lättare för barnen att ta sig an 

materialen än om vi använt material som barnen aldrig tidigare mött. Då skulle 

en introduktion kring materialen behövas innan man kan börja experimentera 

eller utforska fenomen. 

När barn ska utforska och beskriva ett naturvetenskapligt fenomen gör de detta 

mot bakgrund av de tidigare erfarenheterna de har med sig (Helldén et al, 

2015). Det gäller alltså att barnen får för dem kända konkreta material att inte-

ragera med för att få en djupare förståelse för fenomenet som utforskas samt 

de vetenskapliga begreppen som hör till detta specifika fenomen. Både Nilsson 

(2012) samt Lindner och Redfors (2007) kom fram till detta, att det vid under-

visning av naturvetenskapliga begrepp var viktigt att ge barnen kända fenomen 

att koppla begreppen till. 

2.3 Vardagliga och vetenskapliga begrepp 

Skillnaden mellan vardagliga begrepp och vetenskapliga begrepp är enligt 

Vygotskij att vardagliga begrepp skapas genom erfarenheter i det vardagliga 

livet medan vetenskapliga begrepp lärs in på ett akademiskt sätt (Säljö, 2011). 

I studier kring barn och naturvetenskap framkom det att barn använder såväl 

vetenskapliga som vardagliga begrepp för att beskriva naturvetenskapliga fe-

nomen (Eskilsson, 2008; Nilsson, 2012). Både Nilsson (2012) och Eskilsson 

(2008) kom fram till att barnen växlade mellan vetenskapligt och vardagligt 
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språk när de utförde experiment eller förde diskussioner kring naturvetenskap-

ligt innehåll.  

Nilsson (2012) upptäckte i sin studie att barnen förstod vad gravitation innebar 

och livligt kunde föra diskussioner kring vad som hände. Men när barnen om-

bads att förklara vad gravitation betyder hade de svårt att beskriva det, då de 

saknade rätt vetenskapliga begrepp. Nilsson (2012) kom fram till att även om 

barn förstår ett fenomen betyder det inte att de kan förklara fenomenet. Barn 

kan benämna ett fenomen rätt men sen inte veta hur de ska förklara fenomenet 

mer ingående. Eller tvärtom, att de kan förklara fenomenet men inte genom att 

använda rätt vetenskapliga begrepp. 

När eleverna i Eskilssons (2008) studie ombads att redovisa vad de kommit 

fram till, till sina övriga studiekamrater, blev de stimulerade till att använda 

vetenskapliga begrepp. Detta genom att föra fram sina resonemang och resultat 

på ett så korrekt sätt som möjligt så deras studiekamrater även lärde sig det de 

utforskat. I studien som Löfgren et al. (2014) gjort framkom det att eleverna 

förde engagerade vetenskapliga samtal vid olika experiment. Båda dessa stu-

dier är dock utförda med barn i tio till femton års ålder. Men resultatet visar i 

båda studierna (Eskilsson, 2008; Löfgren et al, 2014) hur barn växlar mellan 

vardagligt och vetenskapligt språk beroende på vad de ska diskutera och besk-

riva. Dessa barn har tidigare mött på det vetenskapliga språket och applicerar 

det vid tillfällen som stimulerar barnen till att använda det.  

2.4 Barns språkbruk i samband med naturvetenskap 

Barn bör i tidig ålder få möjligheten att bekanta sig med det vetenskapliga 

språket och dess begrepp. Detta för att ge barnen hjälpmedel till att kunna för-

stå begreppen bättre och ha något att bygga sina föreställningar om vetenskap 

på. Att få rätt begrepp är även en förutsättning för att kunna använda ett veten-

skapligt språkbruk vid äldre åldrar (Lindner & Redfors, 2007).  

För att barn ska kunna lära sig naturvetenskap behöver de även lära sig att 

använda det naturvetenskapliga språket med dess rätta begrepp (Lemke, 1990). 

Något att ha i åtanke är dock att barn kan lära sig ord och begrepp på ett ytligt 

plan utan att egentligen förstå dess innebörd, alltså vad själva begreppet bety-

der på ett djupare plan. Barn kan lära sig att härma ett begrepp utan att kunna 

själva betydelsen av det. Detta är dock inget som ska hindra utan istället moti-

vera verksamma inom förskolan att använda sig av det naturvetenskapliga 

språket så att barn tidigt får tillträde till det naturvetenskapliga språkbruket 

(Helldén et al, 2015). 
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3 TEORI 

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar, förskolebarns diskuss-

ioner kring koldioxidbubblor och dess flytkraft, presenteras här den teori som 

använts vid analys och tolkning av studiens insamlade data. 

3.1 Socialkonstruktivism 

Språket och sociala interaktioner är viktiga delar och utgångspunkter inom det 

socialkonstruktivistiska perspektivet. Vår kunskap och vårt vetande är socialt 

konstruerad och beroende av hur den tillkommit, vilket gör att det är svårt att 

se sociala handlingar som naturliga. Språket ses som en social konstruktion, 

något som skapas mellan människor, samt möjliggör att vi människor kan 

kommunicera och förmedla kunskap mellan varandra. Med hjälp av sociala 

interaktioner ges individer möjlighet att vara medskapare av sin egen kunskap 

(Wenneberg, 2010).  

En lärandeprocess kan inte endast ses utifrån individuella, mentala och kogni-

tiva processer. Den situation människan befinner sig i påverkar vilket lärande 

som sker och de människor som ingår i en interaktion påverkar varandra (Ja-

kobsson, 2001).  När individer möts i sociala interaktioner kan ny kunskap 

bildas genom att individerna har möjlighet att stötta sig mot någon och har 

någon att diskutera med (Powell & Kalina, 2009).  
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4 METOD 

Här presenteras studiens urval med en tabell som visar indelningen av de barn 

som deltog i datainsamlingen, följt av en beskrivning och information om me-

toderna som användes vid datainsamlingen. Sedan presenteras studiens ge-

nomförande, databearbetning, etiska ställningstagande samt validitet, reliabili-

tet och generaliserbarhet.   

4.1 Urval 

Studien gjordes på två förskolor, kända för oss studenter, som ligger inom 

samma förskoleområde. Målgrupp för studiens datainsamling var förskolebarn 

i åldrarna fyra till fem år. Samtyckesblanketter (se bilaga 4) skickades ut till 

tjugosju barns vårdnadshavare. Femton blanketter samlades in med godkän-

nande från barnens båda vårdnadshavare. Av dessa femton barn var det tolv 

som deltog under fokusgrupptillfällena och åtta vid gruppintervjuerna. Detta 

antal berodde på att alla barn inte var på plats under tillfällena då fokusgrup-

perna och gruppintervjuerna genomfördes. Det har inte på något vis kontrolle-

rats om de barn som deltagit har varit med om experimentet russinhissen (se 

bilaga 5) tidigare. 

Barnen som deltagit har fått fiktiva namn och kallas i studien för Anna, Bo, 

Filip, Ida, Johan, Karin, Leah, Louise, Martin, Rikard, Stina och Svante. Indel-

ningen under fokusgrupperna och gruppintervjuerna slumpades och bestämdes 

av oss studenter på plats utifrån vilka barn som var närvarande. Se indelning i 

tabell 1 och 2.  

 

Tabell 1: indelning av barn och oss studenter vid fokusgrupperna. 

Fokusgrupp A  Fokusgrupp B Fokusgrupp C 

Anna Louise Ida 

Rikard Filip Leah 

Martin Johan Stina 

Svante Karin Bo 

Moderator: Carola Moderator: Carola Moderator: Sofie 
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Tabell 2: indelning av barn och oss studenter vid fokusgrupperna. Anna och 

Karin deltog i fler intervjuer på grund av att experimentet inte fungerade de 

två första gångerna. Anna deltog i en egen intervju på grund av att Karin 

inte ville deltaga vid ett tredje tillfälle. 

Gruppin-

tervju 1 

Gruppin-

tervju 2 

Gruppin-

tervju 3 

Gruppin-

tervju 4 

Intervju 5 Gruppin-

tervju 6 

Stina Louise Anna Anna Anna Johan 

Leah Martin Karin Karin  Svante 

Intervjuare: 

Sofie 

Intervjuare: 

Sofie 

Intervjuare: 

Carola 

Intervjuare: 

Carola 

Intervjuare: 

Carola 

Intervjuare: 

Sofie 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen till studien gjordes med hjälp av två metoder. Första metoden 

som användes var fokusgrupper där fyra barn deltog i varje grupp, likt ett se-

minarium. Dessa följdes upp av gruppintervjuer där endast två barn deltog i 

varje grupp, med undantag för en intervju där bara ett barn deltog. Fokusgrup-

perna användes för att skapa fördjupande frågor till gruppintervjuerna. Expe-

rimentet russinhissen (se bilaga 5) användes som hjälp under datainsamlingen.  

Fokusgrupp 

Fokusgrupp är en metod som enligt Halkier (2010) är lämplig när det handlar 

om att samla in data via gruppinteraktioner kring ett förbestämt ämne. En fo-

kusgrupp leds av en moderator, vilken är den som leder samtalet och ställer 

frågor. Halkier (2010) beskriver tre modeller för hur man kan strukturera fo-

kusgrupper; en lös modell, en stram modell eller en trattmodell. Datain-

samlingen till denna studie strukturerades enligt en lös modell, vilket innebär 

att moderatorn inte har stor involvering i intervjun utan ställer öppna frågor för 

att samtalet ska ha chans att utvecklas till en diskussion mellan de som deltar. 

Fokusgrupper valdes utifrån studiens teoretiska perspektiv, socialkonstruktiv-

ism, där lärandet sker genom sociala interaktioner och berikas genom mångfald 

(Powell & Kalina, 2009). Att tänka på vid fokusgrupper är den sociala kontrol-

len, hierarkin bland deltagarna, vilket kan hindra deltagare att delge sina erfa-

renheter (Halkier, 2010).   

Gruppintervju 

En intervju kan vara mer eller mindre strukturerad. Val av struktur på intervjun 

är avgörande för det material som intervjuaren får in. I denna studie valdes 
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semistrukturerade gruppintervjuer som metod vilket innebär att intervjun utgår 

ifrån en intervjuguide som visar tänkta frågor utan färdiga svarsalternativ. In-

tervjuer är en bra metod för att samla in människors funderingar, då informan-

terna själva kan vara med och påverka vad intervjun handlar om (Christoffer-

sen & Johannessen, 2015). Vid genomförandet av intervjuer samt efter finns 

det några saker man bör beakta som intervjuare. Exempel på detta är risken för 

stigmatisering, oro hos både informanter och intervjuare, solidaritetsproblem 

samt etiska ställningstaganden (Dalen, 2015). 

Russinhissen som del i vald metod 

Under datainsamlingarna användes ett konkret och visuellt experiment, russin-

hissen (se bilaga 5) som hjälp för att starta barnens diskussioner om koldiox-

idbubblor och dess flytkraft. Barnens konkreta handlande under en aktivitet 

kan enligt Elfström et al. (2014) leda till att de utvecklar ord och begrepp. 

4.3 Genomförande  

Första steget i datainsamlingen till denna studie var att ta kontakt med försko-

lechefen för att få godkännande att genomföra studien på de två förskolorna. 

När förskolechefen gett ett godkännande kontaktades förskollärarna på de två 

förskolorna. Förskollärarna fick både muntlig och skriftlig information om stu-

dien. Informationsbrev (se bilaga 3) och samtyckesblankett (se bilaga 4) läm-

nades till förskollärarna som sedan delade ut till de berörda vårdnadshavarna.  

Fokusgruppernas genomförande 

Första datainsamlingen gjordes genom tre fokusgrupper, bestående av sam-

manlagt tolv barn, se tabell 1 i urvalet. Platsen för fokusgrupperna var på de 

deltagande barnens respektive förskolor. Moderatorn hade med sig två glas, en 

flaska kolsyrat vatten, 20 stycken russin och 20 stycken rörpärlor (plastpärlor 

som används till pärlplattor). Tillgång till kranvatten fanns på plats. Modera-

torn hade även med sig ljudinspelningsenhet, intervjuguide (se bilaga 1) samt 

anteckningsblock och penna.  

Barnen samlades tillsammans med moderatorn vid ett bord i ett avskilt rum på 

respektive förskola. Fokusgrupperna följde en intervjuguide (se bilaga 1) och 

startades genom att moderatorn småpratade med barnen en kort stund om hur 

deras dag/morgon varit. Moderatorn hade förberett experimentet genom att 

kranvatten och kolsyrat vatten redan var upphällt i varsitt glas. Barnen fick 

information om att deltagandet under experimentet var frivilligt, att de när som 

helst under experimentet kunde gå därifrån och att ljudinspelning kommer att 
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ske under aktiviteten. Moderatorn berättade att barnen själva skulle få utforska 

materialet på bordet och att moderatorns uppgift var att finnas med under dis-

kussionen och ställa frågor under tiden som barnen diskuterar med varandra.  

Glasen placerades tillsammans med rörpärlorna och russinen på bordet framför 

barnen. Ljudinspelningsenheten, som i denna studie bestod av dator och Ipad, 

sattes i flygplansläge. Efter detta startades ljudinspelning och barnen började 

undersöka materialen. I alla fokusgrupper visade barnen nyfikenhet på materi-

alet genom att de snabbt och ivrigt tog både russin och rörpärlor och lade i 

glasen. Efter en kort stund fanns en blandning av rörpärlor och russin i båda 

glasen. Barnen tittade på glasen, diskuterade med varandra om vad som hände 

med föremålen när de nuddade vattnet och även om vad som hände när före-

målen legat i vattnet ett tag. Under tiden barnen diskuterade med varandra 

ställde moderatorn frågor utifrån barnens diskussioner, vilket gav barnen möj-

lighet att kunna utveckla sina idéer.  

När moderatorn märkte att barnens intresse avtog vilket varierade i varje fo-

kusgrupp, tackades barnen för sin medverkan och experimentet avslutades. I 

fokusgrupp A uttryckte två av fyra barn att de kände sig klara. Två barn ville 

fortsätta, men när dörren till rummet där fokusgruppen genomfördes öppnades, 

avslutades fokusgruppen. I fokusgrupp B avslutades inspelningen när två av 

fyra barn gick ut och de andra två hade slut på frågor om experimentet. Fokus-

grupp C avslutades när barnen tystnade och de ville lyssna på inspelningen. 

Efter avslutade fokusgrupper gjordes enskild reflektion kring hur moderatorn 

samt barnens insats eventuellt påverkat resultatet, se mer under rubriken data-

bearbetning.  

När alla fokusgrupper var genomförda sparades ljudinspelningarna på ett USB. 

Det insamlade materialet transkriberades. En gemensam analys av materialet 

gjordes och frågorna till gruppintervjuerna bildades, läs mer under rubriken 

databearbetning.  

Gruppintervjuernas genomförande 

Gruppintervjuerna utfördes en vecka efter fokusgrupperna. Antalet barn som 

deltog vid gruppintervjuerna var åtta stycken, se tabell 2 i urvalet. Platsen för 

gruppintervjuerna var på de deltagande barnens respektive förskolor. Intervju-

aren hade med sig två glas, en flaska kolsyrat vatten och 15 stycken russin. 

Tillgång till kranvatten fanns på plats. Intervjuaren hade även med sig ljudin-

spelningsenhet, intervjuguide (bilaga 2) samt anteckningsblock och penna. 
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Gruppintervjuerna startades likadant som fokusgrupperna fram tills det att in-

tervjuaren förklarade hur intervjun skulle gå till. Intervjuaren berättade att ex-

perimentet skulle gå till på ungefär samma sätt som under fokusgruppen, men 

denna gång enbart med russin. Intervjuaren berättade även att det vid detta till-

fälle var intervjuaren som skulle lägga russinen i de båda glasen och barnens 

uppgift var att diskutera om vad de såg under experimentet. Därefter sattes 

ljudinspelningsenheten i flygplansläge och ljudinspelning och experimentet 

startades. Intervjuaren hällde upp kranvatten i ett av glasen och kolsyrat vatten 

i det andra. 

Därefter placerades glasen framför barnen och intervjuaren lade i några russin 

i båda glasen samtidigt. Sedan ställde intervjuaren första intervjufrågan utifrån 

intervjuguiden (se bilaga 2). 

Intervjuaren ställde fler frågor till barnen än vad som gjorts under fokusgrup-

perna och frågorna var inriktade på att få barnen att diskutera kring bubblorna 

i det kolsyrade vattnet. När intervjuaren märkte att barnens intresse och funde-

ringar avtog, till exempel genom att barnen började prata om sina kläder, satt 

alldeles tysta eller började skratta med varandra och klappa i händerna avslu-

tades intervjuerna. Barnen tackades för sin medverkan och ljudinspelningen 

stängdes av. Efter varje genomförd gruppintervju gjordes enskild reflektion 

kring intervjuarens påverkan under experimentet, se mer om det i databearbet-

ning, innan gemensam bearbetning av allt insamlat material gjordes. 

Skillnad i genomförandet av metoderna  

Fokusgrupperna användes först för att kunna göra frågorna till gruppintervju-

erna, som ett sätt att undersöka vad barnen själva tog upp och utifrån detta göra 

mer specifika frågor. Den största skillnaden mellan fokusgrupperna och grupp-

intervjuerna var att i fokusgrupperna hade barnen nästintill fria händer att in-

tegrera med materialen, medan det under gruppintervjuerna var intervjuaren 

som hanterade materialen. En annan skillnad var att under gruppintervjuerna 

ställdes fler frågor riktade mot fenomenet än under fokusgrupperna. 

4.4 Databearbetning 

Efter genomförandet av fokusgrupperna och gruppintervjuerna transkriberades 

ljudinspelningarna. Det som barnen, moderatorn och intervjuaren sagt skrevs 

ut med undantag för irrelevant prat som till exempel när barnen pratade om 

annat i rummet som inte hörde till experimentet, eller ljud som då markerats i 

transkriberingen. Här har barnens namn avidentifierats. Transkriberingen av 
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varje ljudinspelning genomfördes av den av oss studenter som genomfört re-

spektive fokusgrupp samt gruppintervju.  

Denna studie är genom metodvalet kvalitativ då det är barnens diskussioner 

som har analyserats (Hedin, 2011). Analysen har gjorts med hjälp av steg ett, 

två och tre utifrån en modell som Hedin (2011) har sammanställt om hur man 

kan analysera kvalitativa intervjuer. De tre stegen i analysarbetet är; steg 1, 

kodning i nyckelord, steg 2, att finna teman, steg 3, kodning av varje tema i 

underkategorier.  

Analys av fokusgrupper 

Steg ett i analysarbetet av fokusgrupperna var att identifiera nyckelord. Det är 

utifrån nyckelorden som dessa teman sammanställts: flyta/sjunka, tunga, 

mindre, lättare, liten samt bubblor. Detta gjordes i steg två av analysarbetet. 

Under steg tre av analysarbetet sammanställdes dessa teman under fyra under-

kategorier: russinens färd i vattnet, rörpärlornas färd i vattnet, russinens egen-

skaper samt rörpärlornas egenskaper. Utifrån de fyra kategorierna bildades frå-

gorna som intervjuguiden (se bilaga 2) till gruppintervjuerna innehåller. 

Analys av gruppintervjuer 

Efter transkribering lästes alla gruppintervjuer igenom och likt analysen av fo-

kusgrupperna blev steg ett att plocka ut nyckelord. Under steg två parades 

nyckelorden ihop under olika teman liknande de i fokusgrupperna. Steg tre i 

analysen blev det som Hedin (2011) beskriver handlar om att kategorisera de 

teman som framkommit av hela studiens datainsamling. De kategorier som 

framkom här presenteras under underrubrikerna: flyter/flyter inte, 

drunkna/sjunka, upp och ner, föremålens utseende, andas, bubblor, luft och 

vatten, gas samt starkt. 

4.5 Etiska ställningstaganden  

För att skydda de individer som deltog i studien har hänsyn tagits till veten-

skapsrådets publikation gällande god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). 

Deltagarna har fått information både skriftligt och muntligt om vad studien 

handlar om samt att deras deltagande i studien är frivilligt. Barnen fick även 

veta att de när som helst kan avbryta sitt deltagande om de av någon anledning 

inte längre vill vara med.  

I och med att studiens deltagare är barn under 15 år har samtycke om delta-

gande från barnens båda vårdnadshavare samlats in. Detta i enlighet med lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460, 18§).  
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Denna lag har följts då examensarbeten enligt Löfdahl (2014) följer samma 

regelverk som forskning.  

Ett viktigt etiskt ställningstagande i denna studie, i och med att deltagarna i 

studien är barn, var att intervjuarna tog hänsyn till barnens reaktioner före, un-

der och efter intervjuerna. Detta kallas enligt Skånfors (refererad till i Löfdahl, 

2014) för att ha en etisk radar. Läs mer om detta i metoddiskussionen.  

Intervjuerna genomfördes i enskilda rum på respektive förskola för att inga 

onödiga ljud skulle störa diskussionen och ljudinspelningen (Halkier, 2010). 

Detta beslut togs för att barn som inte fått godkännande till deltagande i studien 

skulle komma med på ljudinspelningarna av misstag. Före start av ljudinspel-

ning under varje intervjutillfälle sattes inspelningsenheterna i flygplansläge. 

Detta för att förhindra att inspelningarna sparas i till exempel molntjänster där 

risken finns att obehöriga kan få tillgång till materialet. 

I enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017) har de uppgif-

ter som samlats in till studien förvarats inlåsta så att inte obehöriga kan få till-

gång till materialet. Allt insamlat material till denna studie har endast använts 

i studien och när arbetet blev godkänt kasserades och raderades materialet. 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Vid genomförande av en studie bör studenter eller forskare förhålla sig till va-

liditet och reliabilitet, vilket enligt Christoffersen & Johannesen (2015) handlar 

om hur relevant och tillförlitlig den insamlade datan är. Validiteten i denna 

studie kan anses vara hög då de använda metoderna för datainsamling möjlig-

gjorde för oss studenter att ta reda på barnens diskussioner och idéer om ett 

visst ämne, vilket stämmer väl överens med studiens syfte och frågeställningar. 

Reliabiliteten i studien kan anses som hög då de metoder som har använts och 

genomförandet av studien står väl beskrivet. Detta möjliggör och kan hjälpa 

andra forskare eller studenter att genomföra en studie med samma upplägg. 

Däremot kommer troligtvis inte resultatet att bli samma om liknande upplägg 

genomförs igen vilket gör att studiens resultat är svår att se som en generali-

sering. Då det endast är tolv barn som deltagit i studien är det en för liten 

mängd för att kunna säga att alla fyra- och femåringar skulle diskutera och 

benämna koldioxidbubblor och dess flytkraft på detta presenterade sätt. Enligt 

Thornberg & Fejes (2015) handlar generalisering om hur användbart just 

denna studiens resultat är för andra individer. 
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5 RESULTAT 

Rubrikerna i resultatdelen är utifrån frågeställningarna; 5.1 Hur diskuterar för-

skolebarnen, utifrån tidigare erfarenheter, kring russinen och rörpärlornas färd 

i det kolsyrade vattnet? och 5.2 Vilka vetenskapliga samt vardagliga begrepp 

använder förskolebarnen för att benämna koldioxidbubblorna? 

Under varje rubrik presenteras de kategorier som framkommit vid analysen av 

den insamlade datan från fokusgrupper samt gruppintervjuer.  

5.1 Hur diskuterar förskolebarnen, utifrån tidigare erfa-

renheter, kring russinen och rörpärlornas färd i det 

kolsyrade vattnet? 

Barnen hade livliga diskussioner kring varför de trodde att russinen åkte upp 

och ner, samt varför rörpärlorna bara flöt. Många spännande diskussioner kom-

mer här att presenteras. 

Flyter/Flyter inte 

Fem av tolv barn nämnde att rörpärlorna flöt. De barnen som reflekterade över 

rörpärlorna påpekade alla på ett eller annat sätt att de låg uppe på vattenytan. 

Ett barn ställde frågan om varför rörpärlorna flöt men inte russinen. När barnen 

fick frågan om varför de trodde att rörpärlorna flöt gick diskussionen istället 

över till att prata om russinen. Även under gruppintervjuerna där det bara 

ingick russin hade barnen svårt att förklara varför de trodde att russinen flöt, 

alternativt inte flöt. De flesta svaren handlade om russinens storlek, vikt med 

mera. Detta presenteras under kategorin föremålens utseende. 

Anna och intervjuaren under gruppintervju 4 förde en diskussion kring varför 

Anna trodde att russinen flöt. 

  Intervjuare: Vad ser ni i glasen? 

  Anna: Att det flyter där nere vid botten där. Där flyter det nere vid botten, 

där. 

  Intervjuare: Varför tror ni att det blir så då? 

  Anna: Jag vet inte. För att det kanske är olika mycket vatten. 

Annas idé om russinens agerande var att det var olika mycket vatten i glasen. 

Anna kom sedan fram till att så inte var fallet utan att det var lika mycket vatten 

i båda glasen. 
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Under gruppintervju 1 diskuterade Leah och Stina tillsammans med intervjua-

ren om vad de såg hände. Intervjuaren bad barnen berätta vad de såg. Leah 

förklarade att det var bubblorna i det kolsyrade vattnet som gjorde att russinen 

åkte upp och ner. Men att det saknades bubblor i det vanliga vattenglaset därför 

rörde sig inte de russinen. Även Stina var med på att det var olika slags vatten 

i glasen. 

  Intervjuare: Vi stoppar i några till, vad ser ni händer? 

  Leah: Dem flyter, dem, och så åker dem upp och ner igen, o igen, o igen, 

o igen, o igen, o igen… 

  Stina: Ah, men det här är… 

  Leah: Det är bara för att den har bubbel som gör så de lyfter, och sen poppar 

dem när de kommer upp, och sen… 

  Stina: Mmh, men den där, den andra, det är vatten, är det bara. 

  Leah: Det är för att en inte har bubbel, ah å den måste man ha bubbel så de 

kan flyta upp, och sen, nu slutar och putt. 

Det var ytterligare tre barn som förklarade russinens agerande med att det var 

bubblorna som påverkade att de flöt upp och ner. Men i övrigt handlade svaren 

om föremålens utseende eller att barnen inte visste. 

Drunkna/sjunka 

Anna pratade om att när ett russin eller en rörpärla släpptes i vattnet drunknade 

de russin som flutit upp till ytan. Anna och Rikard började efter detta diskutera 

kring att rörpärlorna låg på vattenytan och förklarade detta med orden; ”drunk-

nar inte”. Här följer ett utdrag från fokusgrupp A och diskussionen är mellan 

moderator, Anna och Rikard; 

  Anna: - Titta vad pärlorna gör. 

  Moderator: - Vad hände med dem? 

  Anna: - De drunknar inte. 

  Rikard: - Nää. 

  Moderator: - Har du provat här i då? 

  Rikard: - De drunknar inte. 

  Moderator: - Vilka drunknar inte? 

  Rikard: - Pärlorna. Pärlorna drunknar inte. 

Under gruppintervju 4 diskuterade Anna och Karin om det de såg med inter-

vjuaren. Båda barnen förklarade att russinen sjönk till botten av glaset när de 

släpptes i. Det var endast tre av de tolv barnen som under intervjuerna nämnde 

just ordet sjunka för att förklara varför russinen hamnade på botten av glaset. 
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Under nästa kategori presenteras de andra diskussionerna barnen hade om rus-

sinen och rörpärlornas färd i vattnet. 

Upp och Ner 

Ord som; ”oj”, ”titta”, ”åh” samt ”coolt” yttrades när barnen såg russinen börja 

flyta upp för att sedan sjunka ner igen. Detta fenomen med att russinen åkte 

upp och ner och om igen var det flera barn som på olika sätt beskrev. Ida ut-

tryckte att de russin som åkte ner puttade till de russin som var på botten så att 

nya russin åkte upp. Leah var inne på samma tanke under gruppintervju 1 då 

även hon påpekade att när ett russin åker ner, åker ett annat upp. Men den 

vanligast förekomna benämningen var att russinen ”går upp och ner”. Här föl-

jer en dialog ifrån gruppintervju 6 mellan Svante och Johan: 

  Svante: - Määä, mina inte flyter. 

  Johan: - …Nu går ett upp av min. Upp och ner och upp och ner. 

  Svante: - Nee. 

  Johan: - Nu står ett av mig upp. 

  Svante: - mina dlyter (flyter). 

  Johan: - Va mitt går. Mitt gick upp och ner, det som står upp nu. Va, jätte-

konstigt.  

Här diskuterades skillnaden mellan russinen i det kolsyrade vattnet och det 

vanliga vattnet. Svante påpekade att hans russin inte flöt medan Johans russin 

gick upp och ner i det kolsyrade vattnet. Johan diskuterade varför han inte 

trodde att Svantes russin flöt och funderade på om det hade med storleken på 

russinen att göra. Intervjuaren frågade Johan om han såg skillnad på de två 

glasen men fick endast till svar att russinen i det ena åkte upp och ner medan i 

det andra var de stilla på botten. Varken Johan eller Svante nämnde något om 

att det kunde vara kolsyran i det ena glaset som påverkade russinen.  

Föremålens utseende 

Det framkom lite olika idéer kring varför rörpärlorna flöt. Sju av de tolv delta-

gande barnen nämnde någon gång under fokusgrupperna eller gruppintervju-

erna att det berodde på russinens/rörpärlornas utseende. Barnen fokuserade 

mest på vikten av rörpärlorna, att de inte var lika tunga som russinen och därför 

flöt de. Det framkom flera diskussioner både barnen emellan, samt mellan barn 

och moderator/intervjuare kring storlek och tyngd på russinen och att det möj-

ligtvis var det som påverkade varför russinen åkte upp och ner. 
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Barnen diskuterade att russinen var för tunga och därför flöt de inte. Johan hade 

en förståelse om att lätta objekt oftast flyter när han istället påpekade att rörpär-

lorna flöt. Det framkom även några andra spännande tankar kring varför 

rörpärlorna flöt. Rörpärlorna i glaset under gruppintervju C hade lagt sig som 

ett ”lock” längst upp och Bo funderade på om de bildade en magnet som drog 

till sig russinen. Leah kom sedan in på tanken om att rörpärlorna är olika tunga 

då hon såg att vissa rörpärlor la sig under de andra. Fyra av de barn som deltog 

i studien påpekade att rörpärlorna var mindre än russinen och att det var därför 

de flöt. Johan diskuterade om storleken på russinen påverkade om de flöt eller 

sjönk under gruppintervju 6; 

  Johan: - Ja, hans flyter inte fast mina flyter med en. En flyter på min. 

  Intervjuare: - Hur tror du att det kommer sig då? 

  Johan: - För att den var mindre än de. O de, de som är tunga tål inte vattnet. 

Johan såg att ett russin åkte upp i det kolsyrade vattnet medan resterande russin 

låg kvar på botten av glaset. Han beskrev detta med att det russin som åkte upp 

var mindre än de övriga russinen och därför kunde det flyta upp. 

Andas 

Stina och Ida diskuterade om russin andas eller inte. Diskussionen startade 

kring att barnen såg russinen åka upp och ner. Stina förklarade det hon såg som 

att russinen ”andas” genom att när russinen andas ut åker dem upp i vattnet och 

när de ”andas” in åker de ner. Det här diskuterade Stina och Ida om under 

fokusgrupp C på följande sätt; 

  Stina: - Dem tar ut och sen in, tar ut, in, tar ut, in. 

  Ida: - Aa. 

  Stina: - Därför dem åker upp och ner. 

  Moderator: - Vad är det dem tar ut och in? 

  Ida: - För att. 

  Stina: - Luften. 

  Ida: - Dem är för tunga då gör dem så, och så, och så. 

  Stina: - Dem tar ut sin luft och sen in sin luft. 

Ida ifrågasatte efter denna diskussion om russinen verkligen har luft. Stina sva-

rade bestämt att russinen har luft. Efter en liten stund under samma fokusgrupp 

uttryckte Stina en tanke om varför hon trodde att rörpärlorna flyter.  

  Stina: - Russinen kanske tar ut sin luft så pärlorna flyter. 
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Då den tidigare diskussionen mellan Stina och Ida handlade om att russinen 

”andades” skulle det kunna kopplas ihop med tanken Stina har om varför 

rörpärlorna flyter.  

5.2 Vilka vardagliga samt vetenskapliga begrepp använ-

der förskolebarnen för att benämna koldioxidbubb-

lorna? 

Det var i många av intervjuerna svårt att få barnen att diskutera om koldioxid-

bubblorna. Intervjuaren fick ofta ställa frågan: ”vet ni vad det är för bubblor?”, 

för att få barnen att prata om koldioxidbubblorna. 

Bubblor 

Flera av barnen diskuterade kring att det i ena glaset var vanligt kranvatten och 

i det andra bubbelvatten. Fyra av de deltagande tolv barnen sa ordet bubbel-

vatten medan två andra benämnde det som bubblor. Anna var ett av de barnen 

som visste att det var någon skillnad på vätskan i de två glasen. Hon förklarade 

att i det ena glaset var det bubbelvatten medan det inte var det i det andra glaset. 

Några av barnen kunde se och berätta att det var bubblorna som gjorde att rus-

sinen åkte upp och ner, men när frågan kom om vad bubblorna var för något 

var det nästan ingen som kunde svara på det. Det var endast tre barn som gav 

ett svar på frågan om vad bubblorna var för något. Deras svar presenteras i de 

senare kategorierna, Luft och Vatten, Gas samt Starkt.  

Luft och Vatten 

Leah kom med idén om att bubblorna innehöll luft. Två gånger svarade hon på 

frågan om vad bubblorna var med svaret luftbubblor. Vid andra tillfället hon 

fick frågan utvecklade hon dock svaret med att förklara vidare att bubblorna 

fylldes med vatten.  

  Intervjuare: - Vet ni vad det är för bubblor? 

  Leah: - Luftbubblor? 

  Stina: - Där är det mer, … än vad det är där. 

  Leah: - Nu fattar jag! Nu vet jag, att bubblorna får, fylls med vatten där 

nere, och så åker dem upp för dem är så tunga, sen släpper de ut vatten så 

dem åker ner. 
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Gas 

Av de tolv barnen som deltog var det endast Anna som nämnde att bubblorna 

var en gas. Intervjuaren ställde frågan om vad bubblorna var för något och 

Anna svarade med att det var en gas, men hon hade ingen förklaring till varför 

hon visste att det var en gas. Anna förstod att gasen påverkade russinet men 

kunde inte utveckla sitt svar. Här följer en dialog mellan intervjuaren och Anna 

under intervju 5; 

  Intervjuare: - Varför åker dem upp tror du? 

  Anna: - för att det är bubblor. 

  Intervjuare: - Vad kommer bubblorna ifrån då, vad är det för nått? 

  Anna: - Gas. 

  Intervjuare: - och vad gör gasen med russinen då? 

  Anna: - Flyter upp de. Kommer de här ta lång tid? 

  Intervjuare: - Kan du förklara mer om gasen? 

  Anna: - Att, jag vet inte mera. 

Starkt 

Louise svarade på frågan om vad hon trodde att bubblorna var med att förklara 

att bubblorna är i för att vattnet ska bli starkt. Louise svarade upprepande 

gånger att det var bubbelvatten, men hade ingen förklaring till vad hon trodde 

att bubblorna var för något utöver ovanstående påstående om varför det är 

bubblor i vattnet.  
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6 DISKUSSION 

Under denna rubrik kommer först en metoddiskussion att behandlas. Efter 

detta behandlas en resultatdiskussion kopplat till tidigare presenterad forskning 

och studiens resultat. 

6.1 Metoddiskussion 

Studien gjordes på två för oss studenter kända förskolor inom samma försko-

leområde. Vi studenter var kända för barnen, vilket enligt oss underlättar vid 

intervjuer med barn. Barnen uppfattades trygga med att följa med in i ett sepa-

rat rum utan att ordinarie personal följde med. Ytterligare en anledning till att 

just de här två förskolorna valdes ut var att de ligger geografiskt nära varandra 

vilket underlättade då alla intervjuer inte genomfördes under samma dag. Mål-

grupp för studien blev förskolebarn i åldrarna fyra till fem år, med anledning 

av att barnen som skulle delta i studien behövde kunna uttrycka sina idéer ver-

balt, vilket vi anser att barn i den åldern oftast har förmåga att kunna göra.  

Studien är kvalitativ vilket medförde att fokusgrupper och gruppintervjuer val-

des som metod för datainsamlingarna. De valda metoderna inbjöd barnen till 

diskussioner kring koldioxidbubblor och dess flytkraft, vilket stämmer överens 

med studiens frågeställningar. Att använda enkäter som metod anser vi skulle 

kunna blivit en svårighet, då barnen i vald målgrupp oftast inte har de läs- och 

skrivkunskaper som skulle krävas för den typen av datainsamling. Observation 

kunde varit en användbar metod enligt oss om studien istället var inriktad på 

hur förskollärare arbetar med ämnet kemi. Fokusgrupper och gruppintervjuer 

valdes även för att öka studiens validitet. Vi valde att börja med fokusgrupper 

med ett större antal barn i varje grupp för att se vad barnen själva diskuterade 

kring koldioxidbubblor och dess flytkraft. I gruppintervjuerna som utfördes 

efter fokusgruppernas material transkriberats och analyserats ställdes frågor 

utifrån det barnen hade diskuterat i fokusgrupperna.  

Datainsamlingen genomfördes av två studenter. Det finns både för- och nack-

delar med att vara två. Fördel var att det under kort tid gick att genomföra 

många intervjuer och att det insamlade materialet kunde analyseras och disku-

teras från två olika vinklar. Vi båda studenter utgick, både i fokusgrupperna 

och gruppintervjuerna, från samma intervjuguide vilket underlättade vid sam-

manställningen av datamaterialet. Hade vi utgått ifrån två olika intervjuguider 

hade det blivit svårt att jämföra resultaten i det insamlade datamaterialet och 

svårt att presentera resultatet i kategorier (Christoffersen & Johannessen, 

2015). Nackdel med att vara två stycken kan vara att det inte går att vara säker 
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på att eventuella frågor utanför intervjuguiden blev ställda på samma sätt. Tyd-

liga intervjuguider formades även för att öka studiens reliabilitet då det blir 

enklare att genomföra samma studie igen. 

Under fokusgrupperna och gruppintervjuerna ställdes endast öppna frågor då 

det var av intresse att undersöka barnens egna diskussioner kring experimentet. 

Hade vi studenter istället haft en intervjuguide som var utformad med ja- och 

nej frågor kunde det gjort att det inte utvecklades någon diskussion mellan bar-

nen och inte heller mellan intervjuaren och barnen. 

Under tiden som fokusgrupperna och gruppintervjuerna utfördes använde vi 

oss av det som Skånfors (refererad till i Löfdahl, 2014) kallar för etisk radar. 

Detta innebar att vi inte bara lyssnade efter om något barn uttryckte verbalt att 

hen inte längre ville delta. Vi såg även till barnens kroppsspråk för att upptäcka 

barnens reaktioner. Medan vissa barn sa rakt ut att de inte längre ville deltaga, 

drog sig andra barn undan och då ställde vi frågan om de ville avsluta sin med-

verkan.  

Även om studien skulle gå att genomföra på samma sätt skulle resultatet skilja 

sig då det handlar om barnens egna diskussioner. Då studiens urval bestod av 

endast tolv barn, går det inte att uttala sig om att resultatet är generellt för alla 

barn i åldern fyra till fem år. Ett övervägande för att öka generaliserbarheten 

var att fler barn skulle deltagit men så blev inte fallet. Vi märkte när studien 

genomfördes att barn som varit med vid flera tillfällen agerade och sa olika 

saker vid varje gång. Om studien skulle genomföras på en förskola med inrikt-

ning på naturvetenskap blir resultatet troligtvis annorlunda. 

6.2 Resultatdiskussion 

Diskussionen kring resultatet har delats upp under olika underrubriker. Varje 

underrubrik presenterar studiens tolkning av resultatet. 

Miljö- och materialval påverkar barns diskussion 

Likt det Elfström et al. (2014) skriver kring att barn på egen hand bör få ut-

forska och experimentera, har barnen som deltagit i denna studie uppmuntrats 

till att på egen hand undersöka fenomenet genom det presenterade materialet. 

Det fanns inga regler om vad som var rätt eller fel och vi studenter fanns med 

som ett stöd och ställde frågor kring det som barnen diskuterade. Genom den 

utforskande miljön där barnen själva fick styra i fokusgrupperna över sitt hand-

lande blev också resultatet att barnen förde livliga diskussioner kring fenome-

net de undersökte. Detta hänger samman med det som Elfström et al. (2014) 

talar om kring hur barn bygger upp sitt ordförråd. 
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När aktiviteten startade beskrev inte intervjuarna vad som skulle göras eller 

mycket av det som skulle hända. Kanske hade resultatet blivit annorlunda ifall 

intervjuarna till exempel hade talat om att nu ska vi titta på och prata om ett 

naturvetenskapligt fenomen eller förklarat mer vad som skulle utforskas. 

Materialen som tidigare presenterats är valda utifrån tanken att de redan är 

kända för barnen vilket även Elfström et al. (2014) påpekar är bra. Detta visade 

sig vid analys av fokusgrupperna då barnen inte lade fokus på att diskutera 

själva materialen utan började utforska fenomenet direkt. 

Datainsamlingen och resultatet påverkas av den plats som intervjuerna utförs 

på (Halkier, 2010). Detta blev synligt i studiens resultat då fokusgrupperna och 

gruppintervjuerna utfördes i rum där barnen vanligtvis inte brukar vistas. När 

fokusgrupperna och gruppintervjuerna transkriberades märktes det att barnen 

diskuterade saker de såg i rummet istället för själva fenomenet. Studien ge-

nomfördes på två förskolor i samma kommun med en tanke om att barnen som 

deltog skulle ha liknande erfarenheter kopplat till ämnet kemi. Dock är det 

svårt att uttala sig om ifall det som visas i resultatet är kopplat till aktiviteter 

de varit med om under sin tid på förskolan, eller om det kommer hemifrån. 

Barns samspel och upprepning av aktivitet 

Vi såg vid uppstart av fokusgrupperna att flera av barnen inte var vana vid att 

få diskutera fritt kring en aktivitet. Det tog en kort stund innan de förstod att 

de skulle diskutera med varandra. Barnen tyckte materialet var intressant men 

efter att ha sett vad som hände tröttnade de fort och diskussionerna avtog. Vår 

förhoppning med fokusgrupperna och genom vald teori var att barnen skulle ta 

hjälp av varandra när de diskuterade kring fenomenet och på så sätt stimulera 

varandra att föra djupare diskussioner. I vissa fall kan vi se detta som även 

Eskilsson (2008) och Löfgren et al. (2014) fann, att barnen använde fler be-

grepp vid diskussion med varandra. Ett barn, Svante, var tyst under den första 

tiden av fokusgruppen men började efter en stund att upprepa det de andra bar-

nen sa. Detta visar på det som Helldén et al. (2015) hade kommit fram till att 

barn kan lära sig att härma ett begrepp utan att eventuellt kunna förklara det. 

Vid analys visar det sig dock inte om Svante endast upprepar ordet eller har 

fått en förståelse för det. När vi analyserat detta utifrån vald teori kan vi se att 

barnen utvecklade sina idéer och diskussioner i samspel med varandra vilket 

stämmer med hur Jakobsson (2001) beskriver socialkonstruktivismen. 

Några av barnen var med under fler intervjuer än planerat, vilket var en fokus-

gruppsintervju samt en gruppintervju för varje barn. Detta berodde på att ex-

perimentet inte fungerade vid alla tillfällen. Vid två av gruppintervjuerna, 
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gruppintervju 3 och 4, fungerade inte experimentet riktigt som det skulle. Un-

der gruppintervju 3 flöt russinen upp men de sjönk inte, vilket ledde till att 

hisseffekten uteblev. Under gruppintervju 4 lyfte inte koldioxidbubblorna rus-

sinen, vilket gjorde att det inte blev någon skillnad mellan de två glasen. Detta 

påverkade att det inte blev djupare diskussioner under dessa intervjuer.  

De barnen som deltog vid flera intervjuer fördjupade sina svar ju fler intervjuer 

de var med i men tröttnade samtidigt snabbare vid varje intervjutillfälle. Detta 

visade sig tydligt under en intervju med Anna, Annas tredje intervju. Anna 

nämnde att bubblorna hon såg i glaset var en gas, men direkt efter frågade hon 

hur lång tid intervjun skulle ta och ville inte ge vidare förklaring till vad hon 

menade med gas. Vi kan tolka detta antingen som att hon, likt det Nilsson 

(2012) upptäckte, kunde det vetenskapliga begreppet men inte kunde förklara 

vad det innebar. Vi kan dock inte säga att så är fallet, då hon varken sa att hon 

kunde förklara det eller ej. 

Vi tolkar resultatet som att barnen behöver uppleva samma aktivitet/fenomen 

flera gånger för att förstå det bättre och kunna utveckla sin kunskap kring det 

utforskade fenomenet. Ju fler gånger samma barn fick utforska samma feno-

men desto fler begrepp och idéer uttryckte barnet. Däremot var det svårt att få 

barnen att utveckla det de sa. Flera av barnen blev förvånade när de såg att 

russinen började åka upp och ner i glaset och blev nyfikna, men när de ombads 

förklara vad de såg uttryckte de flesta av barnen att de inte visste. 

Tidigare erfarenheter 

Under en fokusgrupp där Anna och Rikard deltog, framkom en diskussion 

kring om russinen och rörpärlorna drunknade eller inte. Vi kan anta att Anna 

och Rikard har en tidigare erfarenhet om vad begreppet drunkna innebär, då de 

förklarar att rörpärlorna som flyter inte drunknar. Här visas det som Helldén et 

al. (2015) påpekar, att när ett barn förklarar ett fenomen gör de detta utifrån 

tidigare erfarenheter. 

Under en gruppintervju uttrycker Louise att bubblorna hon såg i vattnet var där 

för att göra det starkt. Vi kan tolka detta på två olika sätt. För det första tolkar 

vi det som att Louise menar att bubblorna i det kolsyrade vattnet känns starkt 

i munnen när hon dricker kolsyrat vatten. För det andra tolkar vi det som att 

bubblorna är starka när de lyfter russinen. Vi kan inte med säkerhet veta vad 

Louise menade då hon sa starkt men vi tolkar det ändå som att hon har någon 

tidigare erfarenhet av kolsyrat vatten eller möjligtvis skapar sig en ny erfaren-

het under intervjun kring kolsyra. 
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En spännande reflektion kring begreppen drunknar och starkt är att de här or-

den antagligen inte skulle använts för att beskriva händelseförloppet och kol-

dioxiden av en vuxen. De här begreppen tolkar vi att barnen använder utifrån 

tidigare erfarenheter för att kunna förklara det de ser när de saknar de rätta 

begreppen. 

Resultatet visar att flera av barnen trodde att det var russinens storlek och tyngd 

som påverkade att russinen åkte upp och ner i det kolsyrade vattnet. Johan på-

pekade vid ett tillfälle att rörpärlorna var lättare än russinen och därför flöt de. 

Johan har här en förståelse kring att lätta föremål oftare flyter medan tyngre 

föremål oftast sjunker. Resultatet visar även att fyra barn trodde att rörpärlorna 

flöt för att de var mindre. Det diskuterades dock kring detta att det fanns russin 

som var mindre än rörpärlorna och de sjönk. Barnen hade dock ingen förkla-

ring på detta utan svarade bara, vet inte, när moderatorn frågade varför de 

trodde att de mindre russinen också sjönk.  

Språkbruk/begrepp 

Begrepp som framkom för att förklara russinen och rörpärlornas färd i vattnet 

var flyta, sjunka samt åka upp och ner. Dock var det endast tre av de tolv in-

tervjuade barnen som nämnde begreppet sjunka för att förklara varför russinen 

hamnade på botten av glaset, resterande uttryckte det med att russinen ”åkte 

ner”. Här visar resultatet att vissa av barnen använde de vardagliga begreppen 

upp och ner för att beskriva russinens färd, medan vissa andra barn använde de 

vetenskapliga orden flyta och sjunka. Vi tolkar studiens resultat vid att barnen 

växlade mellan det naturvetenskapliga och det vardagliga språkbruket, likt bar-

nen i Nilsson (2012) och Eskilssons (2008) studier. 

Flera av barnen uttryckte att det var skillnad på de olika vattnen i glasen, att 

det ena var vanligt vatten och det andra, enligt barnen, var bubbelvatten. Det 

framkom under intervjuerna, där barnen fick frågan om vad de två glasen in-

nehöll, att barnen endast benämnde det som bubbelvatten. Däremot var det 

inget barn som nämnde kolsyra eller kolsyrat vatten någon gång. Här visar re-

sultatet att barnen använder det vardagliga begreppet bubbelvatten, som enligt 

våra erfarenheter är ett vanligt förekommande ord för att benämna kolsyrat 

vatten, men att de saknar det vetenskapliga begreppet kolsyra. Några av barnen 

förstod att det var koldioxidbubblorna i det kolsyrade vattnet som gjorde att 

russinen åkte upp och ned i glaset men kunde inte förklara det mer än att det 

var bubblorna som påverkade russinen.  

Likt resultatet i Nilssons (2012) studie visar resultatet i denna studie att barnen 

diskuterade kring fenomenet men hade svårt att förklara sig då de saknade de 

vetenskapliga begrepp som hörde till fenomenet. Resultatet visar att barnen 
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blandar vetenskapliga och vardagliga begrepp för att förklara det de såg men 

att de inte kunde utveckla sina idéer och diskussioner. 

6.3 Slutsats 

Studiens resultat visar tydligt att barnen diskuterar händelserna kring fenome-

net, men att de använder sig av såväl vardagliga samt vetenskapliga ord och 

begrepp när de förklarar de naturvetenskapliga händelserna. Detta är inget nytt 

och skiljer sig heller inte från tidigare forskning, utan istället stärker det forsk-

ningen om hur yngre barn diskuterar kring naturvetenskapliga fenomen. Denna 

studie har likt Elfström et al. (2014), Helldén et al. (2015), Nilsson (2012) samt 

Lindner och Redfors (2007) visat på hur barn diskuterar kring ett fenomen samt 

hur de använder tidigare erfarenheter för att diskutera med varandra kring det 

de ser. 

Pedagogens betydelse för lärande 

Genom resultatet av studien kring att barn för diskussioner men inte vet hur de 

ska förklara sina idéer, märks det att pedagoger har en viktig roll för barns 

lärande. Vi menar att om en pedagog hade gett barnen vissa begrepp kring det 

de utforskar skulle diskussionen kunna bli djupare. Vi tolkar studiens resultat 

som att barnen stannar av och inte kommer vidare i sina diskussioner om de 

inte får hjälp av en mer kunnande person. Detta kopplar vi till Vygotskijs teori 

om den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2011). Diskussionen mellan bar-

nen slutade ofta med att de inte visste och sedan inte kunde diskutera mer. Vi 

tänker att om barnen hade fått input och begrepp från en pedagog skulle dis-

kussionerna kunna utvecklas istället för att stanna av. Studiens upplägg kan 

komma att användas som en kartläggning om vad barnen kan just nu, utan in-

put från någon pedagog. 

6.4 Vidare forskning inom området 

Nedan presenteras några förslag på vidare forskning: 

• Undersöka skillnader i barns diskussioner och förklaringar kring ett na-

turvetenskapligt fenomen på naturvetenskapligt inriktade förskolor 

jämfört med förskolor utan specifik inriktning. 

• Undersöka vilka vetenskapliga begrepp förskolebarn kan samt vilket 

språkbruk de använder vid olika fysikaliska och kemikaliska situat-

ioner. 
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• Undersöka specifika begrepp, till exempel kolsyra, flytkraft och/eller 

gas, för att specificera undersökningen och synliggöra vad barnen dis-

kuterar kring just dessa begrepp. 

• Undersöka hur barns diskussioner fördjupas om de får höra specifika 

begrepp kopplade till det de undersöker. 
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BILAGOR 

BILAGA 1 

Intervjuguide för fokusgrupperna 
 

Diskussionen startas av en moderator vars uppgift är att eventuellt ställa 

öppna frågor till barnen för att föra diskussionen framåt.  

 

Uppvärmning: Småprata tillsammans med barnen/barnet om hur har da-

gen/morgonen varit 

 

Introduktion:  

• Presentera kort för barnen att ett material kommer att tas fram och att 

de ska diskutera om materialet.  

• Berätta för gruppen om att inspelning av diskussionen kommer att 

ske.  

• Informera sedan barnen om att de när som helst får gå ifrån om de 

känner att de inte längre vill delta i diskussionen. 

• Starta ljudinspelning. 

• Lägg medtaget material, två glas varav en med kolsyrat vatten och en 

med vanligt vatten, russin samt rörpärlor, på bordet.  

 

Huvudintervju:  

Om barnen själva börjar prata med varandra är diskussionen igång. 

Om barnen själva inte interagerar med materialet eller startar en diskussion 

med varandra ställs denna inledande fråga: 

 

Vad kan ni göra med det här materialet? 

 

Uppföljningsfrågor utifrån barnens diskussioner: 

Varför tror ni att det hände? 

Varför tror ni att det är så? 

Vad ser ni? 

Vad händer? 

Vad menar ni med det? 

Kan ni berätta mer? 

 

Nedtrappningsfas:  

• När barnens intresse börjar avta avrundas diskussionen med frågan 

om barnen har några funderingar eller tankar kring det de varit med 

om. 

• Barnen tackas sedan för deras medverkan. 

• Avsluta ljudinspelning. 

 

Reflektionsfas: Reflektera över min egen och deltagarnas insats. ”Påverkade 

jag deltagarnas diskussion?” 
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BILAGA 2 

Intervjuguide för gruppintervju 
 

Uppvärmning: Småprata tillsammans med barnen/barnet om hur har da-

gen/morgonen varit 

 

Introduktion:  

• Presentera kort för barnen att ett material kommer att tas fram och att 

de ska diskutera om materialet.  

• Berätta för gruppen om att inspelning av diskussionen kommer att 

ske.  

• Informera sedan barnen om att de när som helst får gå ifrån om de 

känner att de inte längre vill delta i diskussionen. 

• Starta ljudinspelning 

• Fyll på två glas varav ett med vanligt vatten och ett med kolsyrat till-

sammans med barnen. Ställ glasen på bordet och stoppa sedan ner ca 

5 russin i de båda glasen. Fyll eventuellt på med mer russin under ex-

perimentets gång.  

 

Huvudintervju:  

• Vad ser ni? 

• Vad händer? 

• Varför tror ni att det blir så? 

• Varför inte? 

• Är det någon skillnad? 

• Kan ni förklara mer? 

• Är det någon skillnad på vattnet? 

• Varför åker russinen upp och ner där i? 

• Varför åker inte russinen upp och ner där i? 

• Vad är det för bubblor? 

 

Nedtrappningsfas:  

• När barnens intresse börjar avta avrundas diskussionen med frågan 

om barnen har några funderingar eller tankar kring det som de varit 

med om. 

• Barnen tackas sedan för deras medverkan. 

• Avsluta ljudinspelning. 

 

Reflektionsfas: Reflektera över min egen och deltagarnas insats. ”Påverkade 

jag deltagarnas diskussion?”  
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BILAGA 3 

 
 

 
 
INFORMATIONSBREV TILL VÅRDNADSHA-

VARE 
 
Hej! 

Vi heter Carola Johansson och Sofie Pedersen och studerar till förskol-

lärare vid Karlstads universitet. I vår utbildning ingår det att skriva ett 

examensarbete. 

Vi vill göra en studie på ert barns förskola. Syftet med vår studie är att 

bidra med kunskap om hur förskolebarn beskriver kolsyra och dess 

flytkraft. Vi planerar att utföra gruppintervjuer med ett mindre antal 

barn per tillfälle och önskar därför att ert barn vill delta. Intervjuerna 

med ert barn kommer att ske vid två tillfällen och i vårt färdiga exa-

mensarbete kommer alla deltagande barn samt förskolan att bli tillde-

lade fiktiva namn. Ert barn samt förskolan kommer alltså inte att kunna 

identifieras i vårt examensarbete. 

För att barn under 18år ska få delta i en studie krävs vårdnadshavarens 

medgivande och samtycke. Vid delad vårdnad behövs båda vårdnads-

havares samtycke. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgift-

slagen (dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du 

rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och 

vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, 

begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 

det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontakt-

uppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är 

dpo@kau.se. 

Ni kan när som helst under studiens gång avbryta ert barns deltagande 

utan att behöva ange varför. Då kommer allt material, fram till denna 

tidpunkt som samlats in kring just ert barn, att förstöras.  
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Deltagande i studien är helt frivilligt för ert barn. Allt material vi sam-

lar in kommer att förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta 

del av materialet. Uppgifterna kommer att bevaras till dess att exa-

mensarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universi-

tets studieregister, för att sedan förstöras. 

Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 

 

Med vänliga hälsningar  

Carola och Sofie 

Har du några frågor eller funderingar kontakta oss på e-post; 

XXX@XXX.XXX, XXX@XXX.XXX.  

Du kan även kontakta vår handledare, universitetsadjunkt Sara Wahl-

berg;  

e-post: XXX@XXX.XXX telefon: XXX-XXXXXXX 

  

mailto:XXX@XXX.XXX
mailto:XXX@XXX.XXX
mailto:XXX@XXX.XXX
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BILAGA 4 

 

 

 
 
Samtyckesblankett 
 

Jag ger samtycke till att mitt barn får delta i studien:  

Examensarbete: Förskolebarns utforskande av koldioxidbubblor 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att mitt barn får 

delta.  

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag/mitt barn kan 

avbryta deltagande i studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att mitt barn får delta i studien 

och godkänner att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i en-

lighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

Fyll i denna blankett och lämna till förskolan senast: 2018-12-13 

 

Vårdnadshavare 1   Vårdnadshavare 2 

 

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

Underskrift     Underskrift 

    

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

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

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

Datum    Datum 
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Med vänliga hälsningar 

Carola Johansson Sofie Pedersen 

(XXX@XXX.XXX)   (XXX@XXX.XXX) 

Handledare: Universitetsadjunkt Sara Wahlberg  

(XXX@XXX.XXX) 

  

mailto:XXX@XXX.XXX
mailto:XXX@XXX.XXX
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BILAGA 5 

Experiment ”russinhissen” 

Beskrivning till fokusgruppsintervjuerna 

Du behöver: 

• Rumstempererad läsk - förslagsvis Loka, men det går bra med vilket 

kolsyrat vatten som helst.  

• Kranvatten 

• En skål med russin och en skål med rörpärlor 

• Två glas  

Så här gör du: Häll upp drickan i det ena glaset. Häll upp kranvatten i det andra 

glaset. Låt barnen lägga i russinen och rörpärlorna i glasen. Observera vad som 

händer.  

Varför sker det som sker: Pärlor har lägre densitet än vatten och flyter därför i 

båda glasen på vattenytan. Russinen har högre densitet än vatten och sjunker 

därför i båda glasen. Koldioxiden i läsken bildar gasbubblor och fäster på rus-

sinens ojämna ytor och lyfter russinen därför uppåt i glaset med kolsyrad läsk. 

Vid ytan spricker gasbubblorna och russinen sjunker igen. Sedan börjar det 

om, som en hiss. Medan russinen i glaset med kranvatten stannar på botten av 

glaset. 

 

Experiment ”russinhissen” 

Beskrivning till gruppintervjuerna 

Du behöver: 

• Rumstempererad läsk - förslagsvis Loka, men det går bra med vilket 

kolsyrat vatten som helst. 

• Kranvatten  

• En skål med russin 

• Två glas 

Gör så här: Häll upp drickan i det ena glaset. Häll upp kranvatten i det andra 

glaset. Lägg russinen i glaset. Observera vad som händer.  

Varför sker det som sker: Russin har högre densitet än vatten och sjunker där-

för i båda glasen. Koldioxiden i läsken bildar gasbubblor och fäster på russi-

nens ojämna ytor och lyfter russinen därför uppåt i glaset med kolsyrad läsk. 
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Vid ytan spricker gasbubblorna och russinen sjunker igen. Sedan börjar det 

om, som en hiss. Medan russinen i glaset med kranvatten stannar på botten av 

glaset. 

Denna beskrivning av experimentet är skriven av oss studenter med inspiration 

från boken ”Russinhissen – enkla experiment i fysik och kemi” av Hans Pers-

son. 


