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Abstract 

The aim of this study is to see the perceptions that preschool children have about the aggre-

gate states as a phenomena through some simple activities with ice (solid), water (liquid form) 

and water vapor (gas form) and how the children create meaning through the aggregate states. 

The theoretical perspective in this study is development pedagogic, a part of phenomenogra-

phy. The used method is qualitative observation in a preschool group and the data is collected 

with notes. The children have been observed during two different activities; an experiment, 

From Ice to Vapor and a game, the Molecular game. The experiment took place twice, one 

time before the game and one time after. 19 children in the ages 4-6 years have been part of 

this study. The results show a movement of the conversation from the first experiment when 

they talked a lot about earlier experiences of water to the last experiment when the conversa-

tion was more about molecules. The children changed their perceptions in the meeting with 

the activities and they created meaning in relation to the aggregate states. The study also 

shows that the new experiences that the children receive through the activities are helping 

them with their perception of the object of learning, the aggregate states.  

This study gives preschool teachers an understanding of how children are creating meaning 

about aggregate states and how understanding of chemistry can take place in preschool.  
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur barns uppfattningar kring aggregationsformer som 

fenomen förändras genom några enkla aktiviteter med is (fast form), vatten (flytande form) 

och vattenånga (gasform) samt hur barnen skapar mening kring aggregationsformerna. Denna 

studie är gjord ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv, en gren ur fenomenografin. Metoden 

som använts är kvalitativa observationer i barngrupp och data har samlats in genom 

fältanteckningar. Barnen har observerats under två aktiviter; experimentet Från is till ånga 

och leken Molekylleken. Experimentetet genomfördes två gånger, en gång innan och en gång 

efter leken. I studien har 19 barn deltagit i åldrarna fyra till sex år. Studiens resultat visar en 

förflyttning i samtalet från att i första experimentet kretsa kring barnens tidigare erfarenheter 

till att under sista experimentet kretsa kring molekyler. Barnens förändrade uppfattningar 

uppstår i mötet med aktiviteterna och ett meningsskapande kan registreras. Studien visar alltså 

att barnens nya erfarenheter genom aktiviteterna får betydelse för deras uppfattningar av 

lärande objektet, aggregationsformer.  

Denna studie ger förskollärare förståelse för barnens meningsskapande kring aggregations-

former samt hur barnens begynnande kemikunskap kan ta sin början i förskolan.  

Nyckelord 

Nyckelord: Kemi, förskola, lärande objekt, meningsskapande   



Innehållsförteckning 

 
Inledning .......................................................................................................................... 1 

Bakgrund .......................................................................................................................... 2 

Tidigare forskning ..................................................................................................................... 2 
Naturvetenskap i förskolan ............................................................................................................................ 2 
Naturvetenskaplig förståelse utvecklas ......................................................................................................... 2 
Språket som meningsbärare .......................................................................................................................... 3 

Teoretiska utgångspunkter ........................................................................................................ 4 
Fenomenografin ............................................................................................................................................ 4 
Utvecklingspedagogik .................................................................................................................................... 5 
Centrala begrepp ........................................................................................................................................... 5 

Syfte ................................................................................................................................. 7 

Frågeställningar ........................................................................................................................ 7 

Metodologisk ansats och val av metod .............................................................................. 8 

Urval ........................................................................................................................................ 8 

Observation som metod ........................................................................................................... 8 

Procedur .................................................................................................................................. 9 
Lärandets objekt ............................................................................................................................................ 9 
Lärandets akter .............................................................................................................................................. 9 
Datainsamling .............................................................................................................................................. 10 
Analysmetod ................................................................................................................................................ 10 

Validitet och reliabilitet .......................................................................................................... 11 

Generaliserbarhet .................................................................................................................. 11 

Etiska överväganden ............................................................................................................... 11 

Resultat och analys ......................................................................................................... 13 

Tidigare erfarenheter .............................................................................................................. 13 
Hur gör man is? ........................................................................................................................................... 13 
Vatten i vardagen ......................................................................................................................................... 14 

Konkret erfarande .................................................................................................................. 14 
Materialets egenskaper ............................................................................................................................... 14 
Beskrivningar ............................................................................................................................................... 15 

Fasövergångar ........................................................................................................................ 15 
Värmen ........................................................................................................................................................ 15 
Vattnet försvinner ........................................................................................................................................ 16 
Andra hållet ................................................................................................................................................. 16 

Molekyler .............................................................................................................................. 16 
Abstrakta samtal .......................................................................................................................................... 16 
Antropomorfiskt tal ..................................................................................................................................... 17 
Kroppsligt uttryck ......................................................................................................................................... 17 

Sammanfattning av resultat .................................................................................................... 18 

Analys av resultatet ................................................................................................................ 19 



Diskussion ....................................................................................................................... 20 

Metoddiskussion .................................................................................................................... 20 

Resultatdiskussion .................................................................................................................. 21 
Uppfattningar kring aggregationsformerna ................................................................................................. 21 
Meningsskapande ........................................................................................................................................ 21 

Olika barns meningsskapande ................................................................................................................ 22 
Gruppens meningsskapande................................................................................................................... 23 

Slutsatser ............................................................................................................................... 24 

Relevans för professionen samt framtida forskning ................................................................. 24 

Litteraturförteckning....................................................................................................... 26 

Bilagor 

Bilaga 1: Observationsschema 

Bilaga 2: Informationsbrev till förskollärare 

Bilaga 3: Samtyckesblankett 

 



 

1 

 

Inledning 
Kemi är ett brett kunskapsområde som finns i allt runt omkring oss (Kungl. 

Vetenskapsakademin & Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, 2011). I läroplanen för försko-

lan (Skolverket, 2010) står det att pedagogerna i förskolan ska sträva efter att alla barn ut-

veckar sin förståelse för enkla kemiska processer. Utbildningsdepartementet (2010) påpekar 

att det handlar om kemiska processer i vardagen som till exempel varför snön smälter när det 

blir varmt eller varför vattnet i hinken stelnar när det blir kallt. Det handlar med andra ord 

bland annat om aggregationsformerna.  

Det finns inte mycket forskning kring hur barn utvecklar en kemisk förståelse samt var den 

har sin början. Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström (2010) lyfter aggregationsformerna, 

materiaomvandlingen mellan fast, flytande och gasform, som en av grundpelarna i att få en 

ökad förståelse för kemi. Förståelsen för aggregationsformer hjälper till att bland annat förstå 

vattnets kretslopp och varför materia kan ändra form. Sjöström (2012) anser att kemins grun-

der ligger i materian. Principen om massans bevarande innebär att materian inte försvinner 

utan är konstant, men att den kan omvandlas i reaktion med andra ämnen. En annan studie 

tyder på att grunderna för att förstå kemi har sin början i nyfikenheten och problemlösningen 

(Spektor-Levy, Kesner Baruch, & Mevarech, 2013). 

Min erfarenhet när jag samtalar med olika förskollärare kring kemi är att förskolan inte arbe-

tar så mycket med kemi. Jag har funderat mycket kring vad det beror på. Varför ger vi inte 

barnen kunskaper inom kemi och inom enkla kemiska processer så som läroplanen 

(Skolverket, 2010) förespråkar? Kan det vara så att forskning kring hur barnen utvecklar en 

kemisk förståelse kan stötta förskollärarna i sitt uppdrag att arbeta med det breda ämnet kemi? 

Eftersom forskningsområdet hur barnens kemiförståelse utvecklas är stort och relativt out-

forskat avgränsas detta examensarbete till en liten del av en eventuell helhet. Detta examens-

arbete handlar om hur barnen uppfattar aggregationsformerna och meningsskapar kring det-

samma.   
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Bakgrund  
Detta är en studie som utgår ifrån att se hur barnens kemiförståelse kan utvecklas. För att få 

en förståselse för det så måste vi se närmre på hur barnens förståelse för lärande objektet iden-

tifieras och utvecklas samt vilket teoretiskt perspektiv på lärande som är aktuellt inom kemi.  

Tidigare forskning  

Den tidigare forskningen som studien bygger utgår ifrån hur barns naturvetenskapliga 

förmåga utvecklas och hur språket kan vara en del i den utvecklingen. Men först en liten 

inblick i förskolans relation till kunskapsområdet naturvetenskap, där kemi ingår. 

Naturvetenskap i förskolan 

Elm Fristorp (2012)  påvisar att förskolan lägger ett stort focus kring omsorg och lek men hon 

påpekar att förskolan står på tre ben, omsorg, lek samt lärande (Skolverket, 2010) och att lä-

randet ofta kommer i sista hand. Även Sundberg och Ottander (2013) påvisar detta i sin studie 

kring pedagogernas relation till naturvetenskap och lyfter fram att en orsak till att lärandet 

inom naturvetenskap uteblir är för att det anses vara krångligt och svårt.  

Vikten av att få en begynnande förståelse för naturvetenskap redan i förskolan trycker Spektor 

-Levy et al. (2013) på. Syftet med deras studie var att se hur pedagogernas inställning påver-

kar undervisningen och hur barnens nyfikenhet kring naturvetenskapliga ämnen kan väckas. 

Resultatet visade att det fanns en tydlig koppling mellan pedagogernas syn på sin kunskaps-

nivå och ifall de kände sig bekväma att planera samt hålla i naturvetenskapliga aktiviteter. 

Studien visar också att det finns en stor osäkerhet bland pedagogerna kring vad de ska arbeta 

med inom naturvetenskap samt på vilket sätt de ska arbeta. Dock menade alla pedagoger i 

studien att det är av yttersta vikt att ge barnen tidiga positiva erfarenheter av naturvetenskap 

för att deras naturvetenskapliga förmåga ska utvecklas och för att barnen ska få redskap till att 

förstå hur vår värld fungerar och kunna ta hand om den.  

Naturvetenskaplig förståelse utvecklas 

Hur barnens förståelse för naturvetenskapliga ämnen kan utvecklas har Thulin (2009) forskat 

kring. Hon har sett att barnen ställer frågor kring innehållet i ett försök för att bilda sig en 

uppfattning och en djupare förståelse.  

”Genom de frågor barn ställer synliggörs dels enskilda barns förståelse och intresse för det av 

lärarna introducerade lärandeobjektet (Vad är jord?) men också för individuella lärandeob-

jekt.” (Citat Thulin, 2009, s.38)  

Resultatet av studien visar också att frågorna oftast börjar med ”får jag…” ”har vi...” var-

för…” och ”hur…”. På detta sätt visar barnen att de är nyfikna på innehållet samtidigt som de 

vill lära sig mer. Frågorna som barnen ställer kan också ses som ett uttryck för deras perspek-

tiv och lärande (Thulin, 2009).   

En tidigare studie av Thulin (2006) visar även den att barnen ställer frågor och att förskollära-

ren ofta ställer en motfråga till barnet. Dock tas det inte ett steg längre. Barnen får inte hjälp 
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av förskollärarna att forma undersökningsbara frågor för att kunna finna ett svar, så kallade 

hypoteser, utan frågorna förblir oftast obesvarade. Både Sjöström (2012) och Thulin (2006; 

2009) har kommit fram till att det inom naturvetenskapen är viktigt att ställa frågor. Genom 

att skapa teorier samt hypoteser för att kunna undersöka problemen börjar en process där bar-

nen tillgodogör sig en förståelse för lärande objektet. Elm (2008) visar på att det tyvärr inte är 

så att barnen har mycket talutrymme under de naturvetenskapliga aktiviteterna i förskolan 

utan att det oftast är förskollärarana som har talutrymmet. Barnen får ibland komma med egna 

hypoteser kring vad de tror kommer att hända, men när förskolläraren hör ”rätt” svar avbryts 

tankestunden och aktiviteten verkställs. Vidare visar Elms studie hur barnen bildar team med 

förskollärarna. Detta innebär att det endast är några barn som styr processen framåt och ger 

riktning åt det vidare arbetet samt ges möjlighet att ställa frågor. Konsekvensen av detta blir 

att alla barn inte har möjlighet till ett eget kunskapande inom det naturvetenskapliga objektet 

som studeras. Löfgren och Helldén (2008) har gjort en studie kring hur barn i skolåldern upp-

fattar molekyler i tre olika experiment. Barnen får möta molekylerna i ett ljus som brinner 

upp, vatten som avdunstar i glaset och genom ett löv som förmultnar. Studien visar på vikten 

av att sätta in begreppen och förståelsen i flera olika sammanhang, som delar i en större hel-

het. Resultatet av deras studie visar på att barnens egna idéer och tankar om lärande objektet 

fick en stor roll i barnens slutliga förståselse för detsamma. Det visar också att det fanns en 

stor skillnad mellan första samtalen kring lärande objektet samt de senare samtalen då barnen 

har fått erfara lärandeobjektet på olika sätt. Det finns en stor diskussion kring huruvida mole-

kyl begreppet borde introduceras i förskolan. Helldén et al. (2010) anser att man kan introdu-

cera molekyler genom lekar för förskolebarn som är fem år och Sjöström (2012) förespråkar 

att man ska vänta med att introducera molekyler till årskurs fyra.  

Språket som meningsbärare 

Anderberg (2003) påpekar att språket kan bli en bärare av meningsskapandet. Hon menar 

också att det språkliga uttrycket är ett verktyg samt ett hjälpmedel i förståelsen för lärande 

objektet. Förändringarna i den språkliga meningen sker i samband med att förståelsen för lä-

rande objektet ökar. Det är i processen när vårt språk förändras som lärandet eller menings-

skapandet bildas och kunskapen uppstår. Dock finns det en problematik, påpekar Anderberg, 

kring ordens betydelse för olika människor. Olika människor uppfattar samma ord på olika 

sätt. Detta innebär att reflektionen kring lärande objektet blir mycket viktig för att skapa en 

gemensam innebörd i förståelsen. 

Thulin och Pramling (2009) beskriver ett språk som används inom naturvetenskapen och det 

är antropomorfistiska uttryck. Det innebär att materian tillägnas mänskliga egenskaper. An-

tropomorfistiskt tal introduceras ofta av läraren i ett försök att förklara något som uppfattas 

för komplext för barnen. Efter att barnen har förstått innebörden i det som presenteras kan 

förståelsen gå djupare och nya uttryck kan ersätta det antropomorfiska talet. Förskollärare 

väljer ofta detta sätt att tala då det anses lättare för barnen att förstå. Det blir som en bro mel-

lan gamla och nya kunskaper i termer av att tillägna nya kunskaper gamla beklädnader samt 

mänskliga egenskaper. Carey (enligt Thulin 2006) riktar skarp kritik gentemot ett antropo-

morfiskt språkbruk. Hon menar att användandet av antropomorfiskt tal bildar en felaktig upp-

fattning hos barn där material faktiskt ses som något mänskligt. Men Thulins (2006) studie 

visar att det inte automatiskt behöver vara något negativt med antropomorfiskt präglade för-

klaringsmodeller. Detta sätt att tala behöver inte betyda att barnen faktiskt tillskriver växter 

mänskliga förmågor utan endast använder det antropomorfiska talet som ett redskap i sin be-
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gynnande förståelse. Däremot håller Thulin med Carey om att antropomorfiskt tal kan vara 

negativt om det vetenskapliga ämnesinnehållet skyms till förmån för berättelser om tillexem-

pel djur med mänskliga egenskaper. Detta skedde endast några få gånger under Thulins stu-

die. Det finns få studier gjorda på huruvida man kan använda antropomorfiskt tal inom kemin 

när man exempelvis talar om molekyler eller aggregationsformer.  

Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är en utvecklingspedagogisk utgångspunkt. 

Utvecklingspedagogiken har växt fram ur fenomenografin och riktar sig mot variationer i för-

skolebarns uppfattningar och dess meningsskapande. Något som ligger i linje med vad denna 

studie handlar om. Eftersom utvecklingspedagogiken är en del av fenomenografin, utvecklad 

ur densamma är det viktigt att förstå fenomenografin för att förstå utvecklingspedagogiken.  

Fenomenografin  

För att ta reda på betydelsen av ordet fenomenografi kan det hjälpa att dela upp ordet. Den 

första delen fenomen betyder ”det-i-sig-själv-visande”, ”det uppenbara” eller ”det tydliga” 

och syftar till något objekt i en idévärld eller i den konkreta världen. Grafi däremot betyder 

”beskriva i ord eller bild” (Kroksmark, 2011). Slår man ihop dessa ord får man fenomenografi 

alltså ”det-i-sig-själv-visande-beskrivet-i-ord-eller-bild”.  

Marton (1981) som grundade perspektivet beskriver att för att förstå perspektivet måste man 

förstå skillnaden mellan första ordningens perspektiv och andra ordningens perspektiv. Första 

ordningens perspektiv är ett objektivt perspektiv som ställer frågor som relaterar till hur något 

är, på riktigt, tillexempel att jorden är rund. Det ger en konkret bild av världen. Han beskriver 

också andra ordningens perspektiv. Detta är ett perspektiv som utgår ifrån hur världen upp-

fattas. Det är inte en objektiv sanning om hur världen är utan uppfattningar som människor 

som lever i världen har. Vår uppfattning påverkas av vår kultur och våra referensramar och är 

subjektiv. Det som beskrivs inom fenomenografin är andra ordningens perspektiv, alltså män-

niskors uppfattningar kring något specifikt. Fenomenografins intresse riktas mot vad männi-

skor erfar samt hur de upplever de erfarenheterna.  

Fenomenografi är alltså en teori som bygger på människors uppfattning av ett specifikt feno-

men (Marton, 1981). Larsson (1986) menar att grundtanken i fenomenografisk forskning är 

att göra en beskrivning som utgår från ett empiriskt material kring hur människan, i vårt fall 

barnen, uppfattar lärandeobjektet eller på hur barnens uppfattning förändras genom ett utbild-

ningstillfälle. Kroksmark (2011) förklarar att det studerade objektet alltid visar sig på något 

sätt för någon. Innehållet eller objektet blir ingenting förrän i mötet med människan och det 

kan uppfattas olika av olika människor beroende på dess erfarenhetsvärld. Detta innebär att 

välden blir till först i mötet med människan samt att samma objekt kan uppfattas olika av 

olika människor.  

Inom fenomenografin finner vi också en syn på relationen mellan delar och helheten. Varje 

objekt i vår omvärld består av flera delar som tillsammans bildar en helhet. Det finns en kom-

plexitet mellan delarna och helheten på det viset att om man vill förstå helheten måste man se 

delarna, men om man vill se delarna måste man kunna stoppa in dem i en helhet eller ett 

sammanhang (Lo, 2012).  
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Utvecklingspedagogik 

En gren inom fenomenografin är utvecklingspedagogiken. Utvecklingspedagogiken riktar sitt 

intresse mot barnens första år. Thulin (2006) beskriver utvecklingspedagogikens utgångs-

punkt såhär:  

”En fenomenografisk utvecklingspedagogik tar sin utgångspunkt i synliggörandet av indivi-

ders uppfattningar och relationen mellan individers erfarande och det som ska läras.” (citat s. 

30) 

Den fenomenografiska utvecklingspedagogiken menar att man inte kan skilja barnet från 

världen utan barnet skapar hela tiden uppfattningar, inom utvecklingspedagogiken kallat erfa-

renheter, om världen i världen. Med varje ny erfarenhet omskapas kunskapen som barnet har 

kring objektet. Detta innebär att det finns en komplexitet mellan lärandets objekt och läran-

dets akt. De två står hela tiden i relation till varandra och den ena är inte funktionell utan den 

andra (Thulin, 2006). Därför är det viktigt att i en fenomenografisk studie av utvecklingspe-

dagogisk karaktär se både till lärandets akt (se metodavsnittet) och lärandets objekt, i vårt fall 

aggregationsformerna.  

Med erfarenheter menas de handlingar som barnet är involverat i. Bara under en dag skaffar 

sig barnet många erfarenheter. Från erfarenheterna skapar barnet mening och innebörder i 

både handlingar och utsagor, detta utgör den tankemässiga processen. Barnens erfarande kan 

även kallas barnens meningsskapande, hur barnen skapar mening i det som sker och det som 

sägs (Pramling Samuelsson, 2011). Marton (1981) påpekar också att vi inte kan ha en upp-

fattning om något vi inte har någon erfarenhet av, något som får konsekvenser för lärandet. 

Lärandet inom den utvecklingspedagogiska teorin ses som en relationell process. Förutsätt-

ningarna för lärande skapas i den miljön som barnen är i samt genom det som erfars eller me-

ningsskapas (Thulin, 2006). Lärandet uppstår när uppfattningarna om lärandets objekt föränd-

ras (Marton, 1981). Detta innebär att vi inte kan lära oss något utan att först ha någon form av 

erfarenhet kring detta lärande objekt. Pramling Samuelsson (2011) påpekar också i relation till 

erfarenheter att inget lärande kan ske utan att barnets tankar och funderingar synliggörs. Hon 

menar att förståelsen för lärandeobjektet sker i skärningspunkten mellan barnets värld och den 

vuxnas förmåga att rikta barnets fokus mot lärande objektet på olika sätt. Thulin (2006) menar 

att om man förser barnen med olika erfarenheter kring samma lärande objekt blir kunskapen 

mer befäst och objektet kan förstås på olika sätt. Det är alltså lärandets akt som behöver ord-

nas på olika sätt och i olika situationer för att lärandets objekt ska kunna ses från olika håll 

och kunskapen uppstå.  

Centrala begrepp 

Nedan presenteras några begrepp som är centrala för studien.  

Hur något uppfattas är en subjektiv sanning. Personer som uppelever samma scenario uppfat-

tar det på olika sätt. Inom fenomenografin är det dessa uppfattningar som bör studeras för att 

få reda på vilken kunskap någon har kring fenomenet (lärande objektet) som studeras. Upp-

fattningar innebär helt enkelt olika sätt att se på samma sak (Thulin, 2006; Kroksmark, 2011; 

Marton, 1981; Larsson, 1986).  
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Erfarenheter bygger på att en människa är med om något, får en erfarenhet på ett eller annat 

sätt. När en människa har skaffat sig erfarenheter kring ett specifikt lärande objekt (fenomen) 

påbörjas en process där erfarenheterna ger olika ljus till det specifika objektet. Denna process 

kallas meningsskapande och är en grund för att kunskap ska kunna uppstå. Meningsskapandet 

mäter inte kunskapen eller lärandet i sig utan lärandet blir ett resultat av meningsskapandet 

(Pramling Samuelsson, 2011).  

Lärandets objekt (ibland även kallat fenomen) och lärandets akt är två centrala begrepp inom 

utvecklingspedagogiken (Thulin, 2006). Lärandets objekt är det som väljs att studeras, det 

som man önskar att barnen ska få en förståelse för. Lärande objektet i denna studie är aggre-

gationsformerna (mer om detta under metod). Lärandets akt innebär hur man ordnar situat-

ionen så att barnet får erfarenhet om fenomenet eller lärandets objekt. Det innebär att det är 

lärandets akt som behöver ordnas på olika sätt och i olika situationer för att lärandets objekt 

ska kunna ses från olika håll. I denna studie är lärandets akt ett experiment samt en lek (se 

lärandets akt under metod). Thulin påpekar också att det är viktigt att skilja på lärandets ob-

jekt, alltså den kunskap som man önskar att barnen tar till sig, och på lärandets akt, som är hur 

arbetet är arrangerat samt vilka förutsättningar som skapas.  

Med del-helhet relationen menas den komplexitet som finns mellan delarna i lärande objektet 

och helheten. Vi människor kan inte se helheten om vi inte ser delarna och inte heller delarna 

om vi inte ser helheten (Lo, 2012). För att applicera detta i studien kommer helheten att vara 

aggregationsformerna och delarna för att förstå detta kan utgöras av molekyler, värmeenergi, 

fast form eller gas form. Alla dessa delar utgör tillsammans med många fler, både stora och 

små delar, lärande objektet aggregationsformer.  
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Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur barnens uppfattningar kring aggregationsformer som 

fenomen förändras samt hur barnens meningsskapande ser ut, genom några enkla aktiviteter 

kring aggregationsformerna, fast, flytande och gas.  

Frågeställningar 

Följande frågeställningar har valts för att kunna beskriva syftet med studien tydligare:  

 Vad uttrycker barnen kroppsligt samt verbalt i experimentet och leken kring aggregat-

ionsformerna?  

 På vilket sätt ändrar lärandets akter barnens uppfattningar om aggregationsformerna?  

 På vilket sätt meningsskapar barnen?  
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Metodologisk ansats och val av metod 
Studien som jag kommer att göra är en fallstudie. Det innebär att den ger en avgränsad bild av 

en viss situation (Thulin, 2006). Utgångspunkten är inte att studera hur något faktiskt är i 

första ordningens ansats utan hur fenomenet upplevs av de som deltar i studien (Larsson, 

1986). Metoden som valts för att kunna svara till studiens syfte är observationer i barngrupp 

(Bryman, 2011).  

Anledningen till att denna metod valdes är för att man i observationerna kan få ta del av bar-

nens tankar samtidigt som man får se deras agerande. En kvalitativ ansats är vald för att få ett 

djupare svar där man kan finna nyanser som svarar till studiens syfte (Bryman, 2011). 

Urval  

Förskolan som tillfrågades är en relativt liten förskola med närhet till centrumkärnan samt 

skogen. Avdelningarna är så kallade syskonavdelningar och barnen går i en åldersblandad 

grupp med ett spann på ett till fem år. Förskolan valdes i ett slumpmässit urval av förskolor i 

en mellanstor svensk stad. Eftersom förskolan var positiv till att delta i studien tillfrågades 

inte fler förskolor.  

Studien riktar sig till barn i åldern 4-6 år vilket innebar att 19 barn tillfrågades, uppdelade på 

två avdelningar. Alla de tillfrågade barnen fick samtycke från vårdnadshavarna. Namn som 

nämns i studien är fingerade, i enlighet med ”God forskningsetik” (Vetenskapsrådet, 2011). 

Detta för att respektera individernas integritet (se mer under avsnittet etiska överväganden).  

Varje avdelning tillhandahåller en förskollärare som kommer att hålla i aktiviteterna med bar-

nen på avdelningen. Förskollärarna som leder aktiviteterna har själva intresse av naturveten-

skaplig ämnen.  

Barnen har ungefär samma ålder, de bor i samma områden och har gått på denna förskola un-

der många år. Vilket innebär att de har så lika referensramar som går att få i en studie som 

denna. Ingen av avdelningarna har tidigare arbetat med aggregationsformer så barnen hade 

samma förutsättningar när studien började. 

Observation som metod 

Observation innebär att forskaren studerar en viss situation i dess naturliga miljö. Observat-

ioner är en metod som används för att studera hur människan beter sig samt vad människan 

uttrycker. Själva observationssituationen kan gå till på många olika sätt. Det kan vara allt 

ifrån observations-protokoll med kryss som markerar när vissa företeelser inträffar till lö-

pande protokoll där observatören skriver ner allt hen ser. Vilken metod som väljs beror helt på 

studiens syfte (Bryman, 2011).  

I denna studie kommer observationen falla inom det som kallas en kvalitativ observation. Den 

kvalitativa observationen syftar till att studera färre personer men med ett djupare focus och 

analysarbete (Bryman, 2011). Franzén (2014) anser att en observation kan hjälpa till att lyfta 

fram barnens röster i verksamheten, något som är aktuellt för denna studie. Johansson och 

Svedner (2010) lyfter vikten av att som observatör vara så försdomsfri som möjligt och endast 

anteckna det man ser. De påpekar också att observatören aldrig kan bli helt fördomsfri, men 

att det kan hjälpa avsevärt att ha frågeställningar kring vad som är av vikt att observera. Både 

de och Franzén (2014) lyfter vikten av att all data är fri från observatörens tolkningar samt att 
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texten i observationen är detaljerad och att orden är beskrivande. Detta skapar goda förutsätt-

ningar för analysarbetet.  

I denna studie kommer fältanteckningar användas som observationsmetod, vilket innebär att 

observatören skriver så mycket hen hinner i den specifika situationen som ska observeras. 

Denna metod valdes för att få ett brett och otolkat underlag till analysen (Franzén, 2014). Fo-

ton kommer även tas som en hjälp att beskriva lärandets akt, dock kommer inga barn att synas 

på bilderna.  

Procedur  

Studiens procedur bygger på lärandets objekt och lärandets akt. I detta kapitel presenteras 

även hur all data samlas in och metoden för analysförfarandet.  

Lärandets objekt 

Lärandets objekt i denna studie är aggregationsformer. Det finns tre olika former eller till-

stånd som ämnen kan ta; fast form, flytande form samt gasform. Fasövergångarna sker då 

energi tillförs tillexempel i värmeenergi. Om vi ser till vattnet så innebär detta att när tempe-

raturen stiger blir is till vatten och vatten till vattenånga, detta kan även ske åt andra hållet 

men då innebär det att det avger energi. I fast form sitter molekylerna tätare ihop och i gas-

form rör sig molekylerna mer och skapar ett större utrymme mellan sig (Kungl. Vetenskaps-

akademin & Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, 2011).  

Lärandets akter 

Med lärandets akt menas på vilket sätt man ordnar situationen så att barnet får erfarenhet om 

lärandets objekt. I denna studie valdes ett experiment och en lek ut i syfte att se barnens upp-

fattningar kring lärandets objekt, aggregationsformer.  

De sagda upplevelserna samt barnens uttryck kommer bättre fram i en experimenterande situ-

ation och leken ger en tydlig kroppslig förståelse för fenomenet. Bredden av olika lärande 

akter försespråkas också av utvecklingspedagogiken som menar att man får en fördjupad kun-

skap när man studerar fenomenet på olika sätt (Thulin, 2006). Pramling Samuelsson (2011) 

menar att lärprocessen har sin början i barnens tidigare erfarenheter. Därför valdes vattnets 

aggregationsformer ut som utgångspunkt eftersom alla barn på förskolan har någon form av 

erfarenhet av vatten.  

Barnen kommer först att få uppleva experimentet Från is till ånga (Upptäckarglädje, 2013) i 

syfte att skapa en förståelse för vattnets olika former; is, vatten och vattenånga. Några dagar 

senare kommer barnen att introduceras för begreppet molekyl genom en lek, Molekylleken 

(Göthe, Ohlsson, F. Peterson, & Åkesson, 2011). Begreppet molekyl ses som en stor del i 

förståelsen för aggregationsformerna (se teoretiskt perspektiv del-helhet relationen). Barnen 

kommer då att få vara som molekylerna i isbiten och göra samma ”resa” genom de olika for-

merna genom att röra sig på samma sätt som molekylerna i vattnet rör sig. Det sista barnen får 

göra, också detta efter ytterligare några dagar, är att återigen uppleva experimentet Från is till 

ånga (se bilaga 2). Experimentet utförs i små grupper om fyra till fem barn och leken utförs i 

grupper om cirka tio barn. Mellan dessa besök är förskollärarna uppmuntrade till att hålla en 

levande dialog med barnen kring fenomenet, detta är dock inget som dokumenteras i studien.  
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Datainsamling 

Datainsamlingen började med att ett observationsschema upprättades som gav vissa riktlinjer 

(se bilaga 1). På observationsprotokollet specificerades datum, tid, barngrupp, aktivitet, antal 

barn på plats samt namn på barnen. Detta gjordes inför varje observation.  

Inga kategorier valdes i förhand ut utan kategoriseringen eller tematiseringen sker i analysar-

betet. Allt som skedde i relation till aktiviteterna antecknades för att få ett brett underlag för 

analysarbetet. Förskolläraren ses som en katalysator för vidare reflektion och anteckningar 

fördes även över det som förskolläraren sade och gjorde. Johansson och Svedner (2010) anser 

att detta är en bra metod för att få in ett brett underlag för senare analys där kategorisering av 

resultaten kan göras.  

Förskolan besöktes vid fem tillfällen. Vid första tillfället lämnades samtyckesblanketter ut till 

vårdnadshavarna (se bilaga 3) med hjälp av förskollärarna på avdelningarna samt ett informat-

ionsbrev till förskollärarna som skulle leda aktiviteterna (se bilaga 2). Även en initial kontakt 

togs med några av barnen som fanns i verksamheten den dagen. Vid de andra fyra tillfällena 

genomfördes aktiviteterna på de olika avdelningarna. 

Varje avdelning besöktes tre gånger. Vid första tillfället på avdelningen var jag där innan så 

att barnen skulle få förtroende för mig. Varje observation inleddes med en presentation av 

aktiviteten som förskolläraren ansvarade för i enlighet med bilaga 2.  

Experimentet, Från is till ånga, utfördes och observerades totalt åtta gånger. Barnen var upp-

delade i fyra grupper och observerades vid två tillfällen var, en gång innan leken och en gång 

efter. Under experimentet satt barnen på höga stolar runt ett lågt bord så att de skulle kunna se 

ner i kastrullen. Förskollärarna genomförde experimenten i enlighet med de instruktioner de 

hade fått vid första besöket (se bilaga 2). Fältanteckningar samlades in kring det samtal som 

fanns i rummet kring experimentet samt sammanhanget.  

Leken, Molekylleken, utfördes och observerades två gånger, en gång på varje avdelning. Le-

ken leddes av förskolläraren i enlighet med de instruktionerna de fått innan (se bilaga 2). Fäl-

tanteckningar samlades in kring sammanhanget och samtalet.  

Alla observationer skedde under loppet av två veckor.  

Analysmetod 

Analysarbetet börjar med att alla fältanteckningar renskrivs på dator samma dag som obser-

vationerna genomförs. Efter detta kommer den insamlade datan analyseras genom ett feno-

menografiskt perspektiv i syfte att finna kategorier i det barnen uttrycker i relation till läran-

deobjektet. Alla observationer kommer att läsas parallellt och alla delarna kommer att läsas 

separat. Detta för att få syn på olikheter i barnens upplevelser men även för att se ifall upp-

fattningarna kring aggregationsformerna ändrats under arbetets gång.  

I analysarbetet kommer ett barn perspektiv vara i fokus. Det innebär ett försök att komma så 

nära barnets perspektiv som möjligt eftersom det är barnen som bär berättelsen och som ger 

observatören datan som ska tolkas. Som vuxen går det inte att tolka och analysera helt ur ett 

barns perspektiv men det är viktigt att försöka komma så nära som möjligt genom att försöka 

se materialet ur de olika aktörernas perspektiv (Roos, 2014).  
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Validitet och reliabilitet  

Datan är insamlad i fältanteckningar med papper och penna vilket kan innebära att vissa mo-

ment har gått förlorade. För att öka studiens validitet har alla observationer genomförts i lugn 

och ro och ingen yttre faktor har stört observationerna. Fältanteckningarna har renskrivits så 

nära inpå observationerna som möjligt, eftersom vårt minne ibland sviker oss och ju längre tid 

som gått från observationen till renskrivningen desto mer information riskerar att falla bort, 

trots anteckningarna (Johansson & Svedner, 2010). Lärandets akter avser att dels ge barnen 

erfarenheter av vilka aggregationsformer vatten kan ta samt vidga barnens begrepp genom att 

på ett enkelt sätt introducera bland annat molekyler som en del i förståelsen för aggregations-

formerna. Eftersom barnen sedan följs över en viss tid kan man se huruvida deras erfarenheter 

har lett till meningsskapande samt på vilket sätt detta har skett. Jag anser att studien mäter det 

den avser att mäta.  

Om studien genomförs igen med samma förutsättningar för lärandets akter blir resultatet det-

samma. Jag anser att jag har påverkat de faktorerna som är påverkningsbara i syfte att öka 

studiens reabilitet. 

Generaliserbarhet 

Syftet med studien är inte att beskriva hela sanningen kring hur barn lär sig 

aggregationsformerna utan ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv beskriva hur 

upplevelserna kan ta uttryck. Eftersom alla människor är olika och vi har olika erfarenheter 

med oss sedan tidigare är det svårt att generalisera studien och säga att resultatet gäller 

generellt i hela Sverige. Men jag vågar ändå säga att resultatet är tillförlitligt och eftersom 

detta resultat fanns i barngruppen så anser jag att det gäller på flera ställen i Sveriges 

förskolegrupper.   

Etiska överväganden  

De etiska övervägandena för denna studie bygger på skriften ”God forskningssed” utgiven av 

Vetenskapsrådet (2011).  

Första steget är att tillgodose samtyckeskravet samt informationskravet. Samtycke hämtas in 

från förskolechefen. Detta görs via mailkorrespondens där jag tydligt informerar om studiens 

syfte, omfattning samt metod. Brevet belyser att det är en frivillig studie och att förskolan när 

som helst kan välja att avbryta deltagandet utan konsekvenser samt att förskolan och barnen 

kommer avidentifieras i resultaten. Information gällande att ingen obehörig har tillgång till 

den insamlade datan ges samtidigt. Efter att samtycket inhämtats av förskolchefen kontaktas 

förskollärarna för att se om intresse finns. De får också information och samtycke inhämtas 

även hos dem. Förskollärarnas samtycke inhämtas muntligt eftersom de inte är fokus för stu-

dien. Sedan delas samtyckesblanketter (se bilaga 3) ut till vårdnadshavarna för 19 barn uppde-

lade på två avdelningar (se urvalet). Även i detta brev ges relevant information för studien i 

enlighet med informationskravet så att vårdnadshavarna kan skaffa sig en egen uppfattning 

angående studien (Vetenskapsrådet, 2011).  

En annan viktig aspekt är att få barnens samtycke innan observationen. Som vuxen i verk-

samheten står man i en maktposition i relation till barnet vilket kan medföra att barnet har 

svårt att säga nej. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på när barnet egentligen inte vill 

delta i observationen trots dess svar (Löfdahl, 2014).  
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Vad gäller de barn som själva inte vill bli observerade så kommer de ändå inte nekas att vara 

med i aktiviteterna. Det kan upplevas som uteslutande och utpekande för barnet att inte få 

vara med och det är något som går emot förskolans värdegrund (Skolverket, 2010). Eftersom 

samspelet inte är i fokus för studien är alla barn är välkomna att vara med i aktiviteterna. 

Självklart kommer ingen data samlas in kring dessa barn. Det vore etiskt fel.  

Konfidentialitetskravet kommer att tas i beaktning på så sätt att ingen obehörig får tillgång till 

insamlad data eller kodnycklarna för avidentifieringen av förskolan, avdelningen, förskollä-

rarna och barnen. Allt sparas på ett säkert ställe. När examensarbetet är granskat och publice-

rat kommer min insamlade data i form av fältanteckningar förstöras eftersom det endast är 

insamlat till just denna studie i enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011).  

  



 

13 

 

Resultat och analys 
I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras utifrån ett utveklingspedagogiskt per-

spektiv. Samtalen som har pågått under experimenten och i leken har analyserats och några 

tydliga teman har framträtt under lärandets akter i relation till barnens syn på lärande objektet. 

Förskollärarna kommer att betecknas med L i alla exempel och barnen har fått figurerade 

namn. I studien ingår nitton barn. Nedan finns en tabell som visar vilka barn som var med de 

olika gångerna, ”I” betyder närvarande och ”–” betyder frånvarande.  

 

Från is till ånga: 

omgång 1 Molekyllek 

Från is till ånga: 

omgång 2 

Sandra I I I 

Amanda I I I 

Alida I I I 

Isabell  -  I  -  

Billy I I I 

Olle I I  -  

Elliot  -  I  -  

Tuva I I I 

Harry I I I 

Signe I I I 

Lisa  -   -  I 

Vilhelm I I I 

Filippa I I I 

Natalie I I I 

Simon I  -  I 

Adam I I I 

Majken I I I 

Albin I  -  I 

Fanny  -  I I 
Tabell 1: Barnens närvaro 

Tidigare erfarenheter 

Första temat som blev tydligt var tidigare erfarenheter. I detta tema återfinns allt som rör tidi-

gare erfarenheter kring vatten. Barnen har olika erfarenheter av vatten i alla dess former och 

vatten ses av barnen som en naturlig del av livet. I detta tema återfinns glimtar från barnens 

liv både i och utanför förskolan. Barnen visar på en förförståelse och några underteman ge-

nomsyrar temat tidigare erfarenheter. Dessa är, hur gör man is och vatten i vardagen.   

Hur gör man is? 

Detta undertema uppstod både spontant genom att barnen berättade för varandra hur man gör 

is eller genom att förskollärana ställde en fråga kring detta. Undertemat Hur gör man is? 

fanns med åtta gånger under första experimentomgången och endast en gång i det sista expe-

rimentet. Under leken nämndes inget om hur isbitar bildas.  
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Barnen konstaterar att is är gjort av vatten och att man måste lägga vattnet i frysen för att det 

ska bli is. Andra tankar som fanns är att isen kommer norr ifrån eller att isen bara hamnade i 

påsen och att påsen stängdes med tejp.  

Tuva: Tar man vatten och lägger de i frysen blir det isbitar.  

Olle: Ni har hittat en påse och knutit ihop med tejp.  

Vatten i vardagen 

Ett annat undertema som uppstod fick namnet vatten i vardagen. Detta undertema är lite bre-

dare och i det finns vattnets alla former. Det märks tydligt att barnen har erfarenheter som de 

gärna delar med sig av till vännerna. Dessa erfarenheter blir också bärande för innehållet i 

många diskussioner.  

Signe: Varför ångar det?  

Tuva: Det är samma som makaroner.  

L tar ett glas och håller det över ångan.  

Natalie: Det blir imma i glaset.  

L: Vad tror ni ångan är?  

Natalie: Det är varmt vatten, som dimma.  

Tuva: Igår körde min mamma genom rök med bilen.  

I relation till is samtalade barnen kring att vattnet blir kallt om man lägger i is och att det finns 

många bilar som kör för fort när det är isigt ute.  Harry menar att man kan laga mat, diska och 

tvätta i vattnet och Albin säger att man inte kan stoppa vattnet utan att det kan rinna igenom 

saker. Barnen har många tankar kring vad man kan göra med vatten och varför vatten är vik-

tigt. Barnen visar också på tidigare erfarenheter av matlagning. Vilhelm undrar om vi ska 

koka soppa när han ser kastrullen och kokplattan. Amanda tycker att det luktar rostat bröd 

från plattan och Tuva ser att ångan är samma som när hon kokar makaroner. Barnen kopplar 

även ihop ångan som är i duschen när man duschar varmt och ångan som kommer från ka-

strullen. Temat vatten i vardagen uppstod i alla aktiviteter på olika sätt men mest utbrett var 

det i första experimentet.  

Konkret erfarande 

Nästa tema som framträdde ur datan är konkret erfarande. Detta är en konkret nivå som hand-

lar om uttryck för det barnen kan se och känna. I detta tema återfinns materialets egenskaper 

och beskrivningar av materialet.  

Materialets egenskaper 

Barnen ville gärna känna på vattnet när det var i fast form samt när det var i gas form. I bar-

nens beskrivningar finns en progression från några få egenskaper som isen har i första expe-

rimentomgången så som kall, blöt, hård, att den inte rinner som vattnet och ej ätbar till hal, 

glidiga och fast form. Barnen bygger hela tiden ut isens egenskaper och samtalet om detta 

pågår parallellt med experimenten och leken. Egenskapen att isen inte rinner utan är i fast 

form blir ett konkret erfarande som är viktigt för förståelsen för experimentet.  

Vattnet beskrivs genom synupplevelser, det beskrivs under första experimentet som löst, ge-

nomskinligt och varmt och under sista experimentet som flytande och utan färg.  
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Den sista formen som vattnet tar, vattenångan, beskrivs som blöt och varm. Barnen känner på 

ångan och Olle påpekar att ångan känns varmare närmre kastrullen och kallare lite längre 

ifrån. När ångan fastnade på glaset såg många av barnen att ångan består av vatten, av små 

vattendroppar eller som Albin uttryckte: ”Det ryker, det är vatten. Ånga”. Amanda benämner 

även ångan som gasform efter leken. Många av barnen samtalar också kring att ångan för-

svinner efter ett tag, olika uttryck så som att ångan försvinner i luften, eller att ångan går upp 

till taket var vanligt. Exemplet är hämtat från experimentomgång två. 

L: Var tar vattenångan vägen?  

Amanda: Upp till taket.  

Billy: Ne, runt men man ser inte.  

Beskrivningar 

Barnen gjorde jämförelser med andra ting i deras vardag. Detta undertema går in lite i föregå-

ende tema med barnens erfarenheter. Vi kan här se hur barnens tidigare erfarenheter blir till 

hjälp i de beskrivningar som görs. Sally beskrev att vattnet är mjukt som vatten man kan 

dricka och när Fanny kände på ångan berättade hon att det kändes svettigt i handen. Barnen 

använde andra begrepp för att beskriva det som de såg eller kände. Beskrivningar som kunde 

hjälpa till att förstå det konkreta som de såg.   

Vilhelm: Lägg i alla, vi ska koka soppa, is-soppa.  

Albin: Den smälter. 

Vilhelm: Kommer det inte vara någon is kvar?  

Adam: Den smälter och det blir vatten.  

Vilhelm: Is-soppa, nej det blir varmt. Tittar ner i grytan och konstaterar: Ingen is kvar.  

 

Fasövergångar 

Detta tema handlar om vad barnen uttrycker i relation till det som hände när aggregationsfor-

men ändras. När isen övergår till vatten eller när vattnet blir till vattenånga genom att energi 

tillförs, i vårt fall värmeenergi.  

Värmen 

Undertemat värme handlar om barnens tankar kring värmens påverkan av situationen. Många 

av barnen talade om att isen smälter eller isen ”gör vatten” som Amanda uttryckte det. Alida 

och Harry gjorde ett eget experiment när de stoppade varsin isbit i munnen. De konstaterade 

att de smälte även i munnen av värmen som finns där. Värmen sågs också som en faktor i 

isens smältningsprocess i kastrullen.  

Alida: De smälter för det blir så varmt.  

Adam: För att det ska bli varmt, kan du ta den till max?  

Värme är ett ord som återkommer ofta i den insamlade datan. Barnen talar om att värmen får 

isen att smälta och att värmen gör så att vattnet kokar. Olle konstaterade att det kom upp rök 

ur kastrullen på grund av värmen och även andra barn gjorde samma upptäckt. Simon sam-

manfattade experimentet såhär:  
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Simon: Att vi hade en isbit och en gryta och en spis och gjorde ett experiment, sen 

smälte det och sen blev det så varmt så allt försvann. 

Vattnet försvinner 

Filippa var ett av barnen som konstaterade att det blev mindre vatten om man fortsätter att 

koka det och att vattnet försvann med ångan. Det fanns olika teorier i barngruppen om var 

vattnet tog vägen, att det bara försvann, att det åkte upp till taket och att vattnet kom till him-

len där moln bildades. Många barn pekade uppåt eller runt omkring för att visa var vattnet 

försvann. Billy berättade att vattenångan försvinner runt omkring men att man inte kan se den. 

Albin håller samma linje som Billy.  

L: Varför ryker det?  

Albin: För vattnet blir till ånga och det ryker.  

L: Hur kan man se det?  

Albin: Man kan inte se det. Det bara är så.  

Barnen samtalade mycket kring vad som hände med vattnet i kastrull. Några av dessa tankar 

bygger på tidigare erfarenheter tillexempel av hur moln bildas. Andra tankar visar på en annan 

förståelse av att det finns något som vi inte ser.  

Andra hållet 

Det finns även några samtal som handlar om andra hållet, med detta menas när vattnet blir till 

is som redovisades innan eller när vattenångan samlas i glaset igen och barnen kan konstatera 

att det är vatten. Ett tydligt exempel är när några av barnen diskuterar att vattenångan bildar 

moln som ger oss regn. Ett annat exempel är om man fångar all vattenånga och lägger in den i 

frysen så bildas is. För att förstå detta krävs att man förstår att vattenångan består av vatten-

droppar/vattenmolekyler och att dessa kan kondensera igen och frysas. Det är en djup förstå-

else för lärande objektet. En sådan diskussion registrerades endast en gång och var initierad av 

förskolläraren.  

L: Kan man göra ånga till is?  

Amanda: Nej.  

L: Om man samlar ihop vattnet igen med glaset och ställer det i frysen.  

Lisa: Ja då fryser det till is.  

Molekyler 

Det sista temat är det mest abstrakta som denna studie berör och det är molekylerna. Förskol-

lärarna introducerade molekyler som begrepp under molekylleken. Under första experiment-

omgången talade inget barn om molekyler. Molekylerna introducerades i båda grupperna som 

små saker som finns i en isbit och att de i isbiten sitter fast i varandra. Även att det behövs 

jättemånga molekyler för att bilda en isbit nämndes. Efter detta visades hur molekylernas rö-

relser är i flytande form (vatten) och även i gas form (vattenånga). Barnen fick känna i krop-

pen under leken hur molekylerna rör sig i isen, vattnet och vattenångan.  

Abstrakta samtal 

Ett undertema som blev tydligt är att barnens samtal rör sig på en mer abstrakt nivå. Flera av 

barnen benämner molekyler som något de inte kan se men som finns där och att de är mycket 
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små. Samtalen kring molekylerna rörde mest molekylerna i vattenångan. Ett exempel är Maj-

ken som pekar runt i rummet när vattnet har kokat bort och säger: ”Hit for molekylerna”. 

Endast två gånger förekommer det samtal kring molekylerna i isen. Den ena gången är det 

Amanda som svarar på en fråga från förskolläraren ifall molekylerna i isen rör sig.  

Amanda: Ja lite, fast inte i påsen.  

Den andra gången är när Albin sammanfattar experimentet de har gjort.  

Albin: Att vi kokade is som smälte och i isbitarna finns små små molekyler.   

Filippa hade en tidigare erfarenhet av molekyler från en bok hon hade läst. Detta visades ge-

nom att hon pekade på olika saker; människor, fönster, blocket etc. och berättade att det var 

uppbyggt av molekyler. Dock visar inte Filippa att hon kan koppla ihop denna erfarenhet till 

vattnets uppbyggnad, varken i leken eller i experimentomgång två. Inget annat barn visade på 

tidigare erfarenheter av molekyler.  

Tio av barnen talade om molekyler på olika sätt under experimentomgång två, trots att Albin 

inte varit med under leken visade han en förståelse för molekyl begreppet. En annan av de 

som inte var med under leken var Simon, han visade en begynnande förståelse för molekyl 

begreppet, genom kompisarnas sätt att tala om molekyler. Han visade på en förståelse av mo-

lekyler som en del i en helhet men tolkade det som vattendroppar.  

L: Vad kallade man de små små grejerna i vattnet man inte kunde se?  

Simon: Vattendroppar 

L: Kommer ni ihåg vad leken hette?  

Signe+Natalie: Molekyler 

Signe: Precis som regnet, regnet är också små molekyler. 

Simon: Men lite större molekyler är det här, vattnet kommer upp dit och då blir det 

moln.  

Några av de barnen som innan hade tankar om att regnet är vattenångan som bildar moln 

kunde sätta in molekylerna i den tanken som Signe i exemplet ovan.  

Antropomorfiskt tal 

Antropomorfiskt tal innebär att man tillskriver ett ting mänskliga egenskaper, i vårt fall mole-

kylerna. Detta sker då en av förskollärarna berättar för barnen att de inte ska lägga sig på gol-

vet när de smälter till vatten i leken eftersom molekylerna har ben. Två gånger händer det att 

barnen använder antropomorfiskt tal i sin beskrivning av det som sker i experimentet. Den ena 

gången är det Billy som tittar ner i kastrullen med vatten och konstaterar att han ser några som 

går i vattnet och den andra gången är det Signe som ropar på molekylerna som är i luften för 

att de ska komma fram.  

Signe: Molekylerna, var är ni? Kom fram.  

Kroppsligt uttryck 

Det sista undertemat som upptäcktes i relation till molekylerna är kroppsligt uttryck. I tre av 

de fyra grupperna förekommer någon form av kroppsligt uttryck för molekylernas väg i expe-

rimentet Från is till ånga. I en grupp visar barnen gemensamt alla former från is till ånga så 
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som man gjort i leken. I de andra grupperna är det ett barn åt gången som visar på olika 

kroppsliga förståelser under experimentets gång.  

Adam: Vi fångade såhär, (kramar om Majken och Albin) Då blev vi fast i en isbit.  

Amanda: blub blib, man gick såhär lugnt och när man blev ånga så blev man såhär.  

Skakar kroppen och viftar med armarna. De andra barnen härmar.  

Amanda: is man satt ihop och sen gick man långsamt.  

Billy: Sen blev man såhär.  

Billy himlar med ögonen och viftar med armarna.  

Sammanfattning av resultat  

I dessa tabeller återfinns de barn som var med vid alla tre tillfällen. Kryssen betyder att barnet 

har samtalat kring detta temaområde under lärandets akt. Det kan vara allt ifrån långa och 

många kommentarer till ett enda ord. Tabellerna visar tydligt på vilket sätt lärandets akter 

spelar roll för meningsskapandet kring lärandets objekt och på vilket sätt barnen förflyttar sig 

mellan de olika kategorierna eller temaområdena som presenterats i resultatet.  

 
Tidigare erfarenheter Konkret erfarande Fasövergångar Molekyler 

 Signe x x x   

 Filippa x x x   

 Natalie x x x   

 Tuva x 

 

x   

 Alida 

 

x x   

 Harry x x x   

 Vilhelm x x x   

 Adam x 

 

x   

 Majken x 

  

  

 Sandra 

 

x x   

 Amanda x x x   

 Billy x x x   

     Tabell 2: Från is till ånga omgång ett 

 

Tidigare erfarenheter Konkret erfarande Fasövergångar Molekyler 

Signe  

   Filippa x 

  

x 

Natalie 

    Tuva 

    Alida 

    Harry 

 

x 

  Vilhelm 

    Adam 

    Majken 

 

x 

 

x 

Sandra 

  

x 

 Amanda x x x x 

Billy 

       Tabell 3: Molekylleken 
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Tidigare erfarenheter Konkret erfarande Fasövergångar Molekyler 

 Signe 

 

x x x 

 Filippa x x x x 

 Natalie x x 

 

x 

 Tuva 

 

x x x 

 Alida x x x 

  Harry 

 

x x x 

 Vilhelm 

  

x 

  Adam 

 

x x x 

 Majken 

 

x x x 

 Sandra 

 

x 

   Amanda x x x x 

 Billy 

 

x x x 

 
    Tabell 4: Från is till ånga omgång två 

Analys av resultatet 

Genom att presentera resultatet i olika temaområden blir det tydligt att det finns en progress-

ion inom varje temaområdet. Barnen använder olika uttryck i relation till lärande objektet 

allteftersom de får fler erfarenheter. Ett exempel som presenterades innan är på det sätt som 

barnen benämner isens egenskaper. Från början benämns att isen är kall, hård och blöt. I sista 

experimentomgången har detta vidgats och barnen samtalar kring att isen är hal och att den 

inte rinner. Detta visar på en progression inom temaområdet som får betydelse i förståelsen 

för aggregationsformerna. Genom att benämna att isen inte rinner visar barnen att de har en 

förståelse för att vattnet i isbiten är i fast form.  

I datan finns två typer av progression, dels inom temaområdena som är beskrivet ovan och 

dels mellan temaområdena. Om vi nu gör ett nedslag i tabellerna ovan och ser till utveckling-

en av den grupp barn som var med på alla tre aktiviteterna blir det tydligt att barnen har gjort 

en progression mellan temaområdena. Samtalet i experimentomgång ett handlade mycket om 

tidigare erfarenheter samt konkret erfarande och fasövergångar, som tabell två visar. Under 

experimentomgång två nämns tidigare erfarenheter bara fyra gånger och istället kretsar sam-

talet mer kring molekyler samt fasövergångar och det konkreta erfarandet. De tidigare erfa-

renheterna får inte en stor plats längre.  

Det finns många exempel som visar på komplexiteten inom och mellan temaområdena. Ett 

exempel är Signe. Hon går från att fråga ”Varför ångar det?” när första ångan kommer från 

kastrullen under experimentomgång ett till att resonera kring att molekylerna i ångan bildar 

regn i experimentomgång två. Hon gör en progression inom temaområdet fasövergångar där 

hon får en förståelse vad som händer med vattnet när det blir vattenånga. Samtidigt som hon 

nu kopplar det till temaområdet molekyler. Hon gör alltså en progression både inom och mel-

lan temaområdena.  
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Diskussion 
Denna studie syftar till att se på vilket sätt barnen utvecklar sina uppfattningar kring en enkel 

kemisk process, aggregationsformerna i vatten, samt hur de meningsskapar kring densamma. 

Diskussionen är uppdelad i tre delar. Först är det en metoddiskussion där jag vrider och vän-

der på den valda metoden, vilka fördelar och nackdelar finns med metoden. Jag kommer även 

kritiskt granska min roll som observatör. Efter detta följer ett avsnitt där resultaten synliggörs 

genom det teoretiska perspektivet samt tidigare forskning. Till slut följer ett kort avsnitt kring 

vilken nytta verksamma förskollärare kan ha av studiens resultat samt hur man kan studera 

vidare kring barnens meningsskapande och grundläggande förståelse för kemi.  

Metoddiskussion  

Den valda metoden, kvalitativa observationer, valdes med syfte att ge en avgränsad bild av 

lärandeobjektet samt barnens tankar kring detsamma. Genom att observera barnen i lärandets 

akt fick jag syn på det sätt som barnen uttryckte sig på kring lärandeobjektet, aggregations-

formerna. Som med alla metoder finns det fördelar och nackdelar. En fördel med fältanteck-

ningar är att observatören kommer nära barnen och blir en del av gruppen. Ibland kunde en 

viss distans uppstå när anteckningarna fördes och uppmärksamheten riktades mot pappret och 

inte mot barnen och experimentet. Dock var det nödvändigt för att få en bra datainsamling. 

Nackdelarna med fältanteckningar är att när blicken är riktad nedåt mot pappret är det lätt att 

missa något i samspelet. Detta blev extra tydligt under leken när många barn skulle observeras 

samtidigt. Det hade varit bättre att filma leken i syfte att kunna gå tillbaka och se annat som 

eventuellt missades. När leken pågick var barnen oftast tysta så det lilla som sades skrevs ner 

och den insamlade datan ger en bra bild trots allt även av leken. Anledningen till att filmning-

en valdes bort är för att det i en videofilm är lättare att identifiera barnen via deras röst eller 

kroppsspråk och att videofilmning inte rekommenderas i ett examensarbete (Vetenskapsrådet, 

2011).  

Ett bra komplement hade varit barnintervjuer på slutet av observationerna. Dock fanns inte 

den möjligheten eftersom vårdnadshavarnas tillstånd gällde en observationsstudie (se Etiska 

överväganden under Metod). Tyvärr fanns inte heller tiden för att samla in samtycke, genom-

föra intervjuerna och bearbeta datan. Studiens tidsmässiga omfång hade blivit för stort, men 

det kan vara aktuellt ifall studien utförs igen.  

Förskollärarna hade en viktig roll under aktiviteterna. De ledde aktiviteterna på ett bra sätt i 

enlighet med de instruktionerna de hade fått innan (se bilaga 2). Det finns det alltid en pro-

blematik kring att ge någon instruktioner då olika ord har olika betydelse för oss alla 

(Anderberg, 2003). För att minimera risken för missförstånd fördes en fortlöpande dialog mel-

lan förskollärarna och mig. En stor fördel med att få hjälp av förskollärarna är att observation-

en blir mer gedigen eftersom fokus kunde ligga på att observera och inte på att leda aktivite-

terna samtidigt. Dessutom hade förskollärana redan en relation till barnen och barnen visade 

en trygghet med förskollärarna samt när barnen såg att förskollärarna släppte in mig i verk-

samheten gjorde barnen detsamma.  

Under transkriberingen återväcktes tankar hos mig som observatör. Tankar som hade funnits 

under observationen och dessa kunde skrivas ner vid sidan av och analyseras. Datan som sam-

lades in var så fördomsfri som möjligt och utan tolkningar. Det som barnen sa och som barnen 

gjorde skrevs ner beskrivande och objektivt.  
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I analysen och tolkingen har ett barn perspektiv varit i centrum. Med en medvetenhet om att 

analysen och tolkningen görs genom min syn på och kunskap om barn. Detta innebär att jag 

aldrig kan eller kommer påstå att jag har ett renodlat barn perspektiv. Men det är ändå viktigt 

för att göra en tolkning som är så nära ett barns perspektiv som möjligt eftersom det är deras 

upplevelser som studien återger (Roos, 2014). Genom att flera gånger återgå till datan och 

försöka se barnens perspektiv är förhoppningen att deras berättelser kommer till sin rätt i stu-

dien.  

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen börjar vi med att se närmare på uppfattningarna som fanns kring aggre-

gationsformerna samt hur de har förändrats genom lärandets akter. Efter det kommer en dis-

kussion kring meningsskapande som fanns i relation till lärandets objekt.  

Uppfattningar kring aggregationsformerna 

Uppfattningarna kring aggregationsformerna skiftar över tid och mellan barnen. Under första 

experimentdelen visste barnen inte vad som hände. Några barn uppfattade att vi skulle koka 

något eftersom vi hade en kokplatta och en kastrull, de antog att vi skulle koka is-soppa. Men 

barnen märkte att isen försvann och att det bara blev vatten kvar, det blev alltså ingen is-soppa 

konstaterade de.  Många av barnen såg värmen som en faktor i det som hände, värmen gjorde 

att isen smälte, att vattnet kokade och att röken kom. Några av barnen ansåg också att det blev 

mer vatten om man fortsatte att koka, ända tills de insåg att vattnet kokade bort i ångan. Flera 

av barnen uppfattade ångan som små vattendroppar.  

I leken introducerades nya begrepp. Begreppen som introducerades var molekyler, fast form, 

flytande form och gas form. I ena gruppen kom barnen med idéer kring hur molekylerna i 

isen, vattnet och ångan rörde sig. Då synliggjordes uppfattningarna om att isen är fast, barnen 

stod nära varandra, vattnet flytande, barnen gick runt i rummet och ångan okontrollerbar, 

barnen sprang runt, hoppade och viftade med armarna.  

I sista experimentomgången visar barnen på en annan förståelse för aggregationsformerna. 

Uppfattningarna som skilde sig från första omgången var om molekyler. Nya uppfattningar 

som registrerades var; molekylerna i isen som inte kunde röra sig, ett barn som såg några 

molekyler gå omkring i vattnet och små molekyler som försvann bort i vattenångan. Det var 

även flera barn som uppfattade att ångan inte försvinner även om vi inte kan se den. Många av 

uppfattningarna från första experimentomgången fanns också kvar, till exempel värmens 

påverkan på processen och att isen var hård.  

Barnens nya erfarenheter ger dem fler sätt att se på situationen och deras uppfattningar kan 

förändras (Larsson 1986; Pramling Samuelsson 2011; Kroksmark 2011). Detta synliggjordes 

även i denna studie. Lärandets akter har varit en faktor till förändringen i barnens 

uppfattningar. Skulle man fortsätta detta experimenterade, leka leken flera gånger samt visa 

på hur andra material ändrar form så skulle barnens uppfattningar av aggregationsformer att 

förändras ytterligare. Detta resultat visar att barnens uppfattningar kring aggregations-

formerna kan förändras och har förändrats genom lärandets akter.  

Meningsskapande 

Hur har då barnens meningsskapande sett ut under lärandets akter i relation till lärandets 

objekt, aggregationsformer?  
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Olika barns meningsskapande 

Signes meningsskapande börjar med en fråga, ”Varför ångar det?”. Det är Tuva som genom 

sitt svar till Signe hjälper henne till förståelse för varför det ångar. Thulins studie (2009) visar 

att frågorna kan bli meningsskapande för barnen och att frågorna visar på barnens perspektiv 

av det som sker. Ett annat exempel är Vilhelms fråga ifall isen kommer att försvinna som 

Adam svarade på (se undertemat beskrivningar). Dessa exempel på när barn besvarar varand-

ras frågor var vanligt i studien. Totalt registrerades åtta frågor i studien och fem av dessa be-

svarades av barnen själva. Det bör också noteras att när barnen besvarade varandras frågor 

kunde diskussioner uppstå till skillnad från när förskolläraren besvarade frågorna. Barnen 

hjälpte på detta sätt i diskussion varandra till ett meningskapande. Resultatet visar också att 

inga frågor ställdes under leken samt att frågorna var fler under första experimentomgången 

än under andra. Detta tyder på att frågorna hjälpte barnen att förstå experimentet samt lärande 

objektet och att barnen under andra experimentomgången hade flera erfarenheter från experi-

mentet och leken där meningsskapandet kunde ta plats (Pramling Samuelsson, 2011).  

Anderberg (2003) menar att språket kan bli en bärare av meningsskapandet. Det är i processen 

när vårt språk förändras som lärandet eller meningskapandet uppstår. Ett tydligt exempel på 

det är Majken. Under första experimentomgången svarar hon endast på en fråga kring vad det 

kallas när vattnet bubblar. Under leken får Majken erfara, både i kroppen och genom hörseln, 

molekylernas väg genom aggregationsformerna. Hon visar på en förståelse för aggregations-

formerna och molekyler vilket gör att hon under den andra experimentomgången samtalar 

kring tre av de fyra temaområdena (se tabell fyra ovan). Genom Majken kan vi se en resa som 

många av barnen gjorde där språket byggs upp i mötet med lärande objektet (Anderberg, 

2003). Detta visas genom att Majken under processens gång fick nya erfarenheter som hjälpte 

henne att utrycka kunskapen som hon besatt. Dessa nya erfarenheter som Majken tillgodogör 

sig bildar en process av meningsskapande som leder till lärande och kunskap (Pramling 

Samuelsson, 2011).  

Problematiken som finns kring språk är att samma ord kan ha olika betydelse för olika männi-

skor (Anderberg, 2003). Detta skedde även i studien. Simon visar på en förståelse för molekyl 

begreppet som vattendroppar. Han uppmärksammar del-helhet relationen i molekyl begreppet 

men han uppmärksammar inte att vattendroppen kan delas upp i mindre bitar och bilda en 

egen helhet där molekylerna är delarna. En faktor till att Simon tänker såhär är för att han inte 

har någon erfarenhet om molekyler (Pramling Samuelsson, 2011) eftersom han inte var med 

under leken. Bland de barn som var med under alla tre aktiviteterna registreras inte olika 

språkliga betydelser på detta sätt. Resultatet visar i enlighet med Anderberg (2003) att det är 

av största vikt att ha en levande dialog kring begreppen i lärande objektet så att en gemensam 

förståelse bildas i gruppen. Utifrån den gemensamma förståelsen kan meningsskapandet fort-

sätta i den relationella processen som förespråkas inom utvecklingspedagogiken (Thulin, 

2006).  

En annan del av språkligt meningsskapande är det antropomorfiska talet som bland annat 

Billy använder. Thulin och Pramling (2009) lyfter antropomorfiskt tal som en hjälp att skapa 

mening. Kritiken som finns kring antropomorfiskt språk är att detta bildar en felaktig uppfatt-

ning hos barnet samt att det ger en felaktig verklighetsuppfattning (Carey enligt Thulin, 

2006). Men i enlighet med Thulins studie visar även denna studie att det inte behöver vara 

fallet utan att ett antropomorfiskt språk kan bli en bro mellan gammal och ny kunskap. Billy 

visar tydligt att han har en djupare förståelse för vad som händer i experimentet. Han använ-
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der både antropomorfiskt tal (se resultat, antropomorfiskt tal) men också andra termer. Det 

antropomorfiska talet hjälper Billy att skapa mening kring lärande objektet.  

Gruppens meningsskapande 

Denna diskussionsdel kommer beröra den gruppen av barn som var med under alla tre lärande 

akterna och gruppen kommer att ses som en helhet.  

Löfgren och Helldén (2008) lyfter vikten av att belysa lärandets objekt från olika håll genom 

lärandets akter. Det syns en tydlig progression i barnens förståelse för lärande objektetet från 

första mötet till sista mötet med detsamma. En utvecklingspedagogisk tanke är att barnet 

skapar kunskap om världen i världen (Pramling Samuelsson, 2011). Med varje ny erfarenhet 

kommer ny kunskap och synen på lärande objektet vidgas. Progressionen syns tydligt inom de 

olika temaområdena som nämndes i analysen av resultaten. Isen är ett tydligt exempel. Barnen 

bygger ut sin kunskap kring isens egenskaper från kall, hård och blöt till att se isen som en 

fast form. Detta visar på ett meningsskapande där isens egenskaper står i centrum för förståel-

sen av aggregationsformerna. Där isen kan ses som en del i förståelsen för detsamma. Resul-

tatet visar att genom att låta barnen erfara lärande objektet på olika sätt kan ett meningsskap-

ande uppstå.  

Meningsskapandet byggs upp genom skillnaderna i erfarenheterna som vi är med om 

(Pramling Samuelsson, 2011). Genom att se på hur barnens samtal förändras över tid och ge-

nom de olika lärande akterna kan vi se hur erfarenheterna som barnen får genom lärandets 

akter hjälper till i deras meningsskapande. Något som är konstant under hela processen är 

samtalen kring det konkreta erfarandet och fasövergångarna, dessa två temaområden fördju-

pas och utvidgas inom sig själva under aktiviteterna. Det som inte är konstant är samtalen 

kring temaområdena tidigare erfarenheter och molekyler. Temaområdet tidigare erfarenheter 

får en stor betydelse i början av barnens meningsskapande. Detta temaområde utgör grunden 

för barnens förståelse. Barnen jämför med andra erfarenheter och försöker skapa mening i det 

de ser. Det intressanta är att under sista experimentomgången talar endast fyra barn kring tidi-

gare erfarenheter och att samtal kring temaområdet molekyler får stor plats. Denna förskjut-

ning av temaområden tyder på att barnens meningsskapande har tagit ett steg närmare en full 

förståelse för lärande objektet. Erfarenheterna kring molekyl begreppet har blivit ett redskap 

för att få en förståelse för aggregationsformerna och de tidigare erfarenheterna. Löfgren och 

Helldéns (2008) studie visar att barnens tidigare erfarenheter får stor betydelse i barnens slut-

giltiga förståelse. Detta är något som inte syns i denna studie. Resultatet visar att samtalet går 

bort från de tidigare erfarenheterna ju fler sidor som upptäcks av lärande objektet. Det tyder 

på att barnens tidigare erfarenheter blir mindre viktiga ju fler erfarenheter barnet skaffar sig 

kring lärande objektet, aggregationsformer. Löfgrens och Helldéns (2008) studie visar också 

att det finns en stor skillnad mellan barnens första samtal kring lärande objektet och barnens 

senare samtal kring detsamma. Detta resultat visar även denna studie, då det blir tydligt att ju 

fler erfarenheter barnen har kring lärande objektet ju fler möjligheter att uttrycka olika sidor 

av detsamma finns.  
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Slutsatser 

Studien visar att barn uppfattar och skapar mening på olika sätt kring lärande objektet. Bar-

nens uppfattningar har förändrats kring aggregationsformerna och lärandets akter har varit en 

faktor i förändringen.  

Genom de erfarenheterna som barnen får av lärandets akter kan några slutsattser dras kring 

hur barnen meningsskapar kring en enkel kemisk process. Tabellerna som presenterades i 

resultatkapitlet visar på en förskjutning av samtalet från att kretsa mycket kring tidigare erfa-

renheter samt det som sker i experimentet till att kretsa kring fasövergångar och molekyler. 

Denna studie visar på att barnens tidigare erfarenheter och uttryck byts ut mot andra ord för 

att skapa en större bild av lärande objektet. Det visar också att de tidigare erfarenheterna inte 

får en betydande roll i barnens slutgiltiga uppfattning kring aggregationsformerna.  

Komplexiteten mellan rörelsen inom temaområdena och mellan dem tyder på att menings-

skapande är en process som fortgår hela tiden som en del i en helhet. Alla nya erfarenheter 

barnet får kring lärande objektet sätts in i den helhetsbild som redan finns. Det blir tydligt att 

meningsskapandet är komplext och studien visar att det är av största vikt att ge barnen olika 

erfarenheter kring lärande objektet, som delar i en helhet.  

Olika barn använder olika uttryck för att skapa mening. För några barn får frågorna en stor 

roll och för andra barn var det antropomorfiska talet en hjälp. Detta visar att man även inom 

kemin kan använda ett antropomorfiskt tal som en hjälp till att förstå de nya erfarenheterna. 

Molekylerna blev också en nyckelfaktor för en djupare förståelse av hur vattnet var uppbyggt 

och var vattnet försvann, därför är det viktigt att ge barnen möjlighet till ett meningskapande 

även kring molekyler.  

Studiens syfte är att undersöka hur barnens uppfattningar kring aggregationsformer som fe-

nomen förändras samt hur barnen meningsskapar kring lärande objektet. På olika sätt har jag 

försökt visa hur barnens uppfattningar förändras och meningsskapandet uppstår. Men om jag 

ändå skulle sammanfatta hela studiens resultat till en enda mening skulle det bli: Barnens upp-

fattningar och meningsskapande ändras och uppstår i mötet med lärandets akter, de nya erfa-

renheterna läggs på de gamla som en del-helhets relation och barnen i studien har fått en be-

gynnande kunskap kring aggregationsformer genom några enkla aktiviteter.  

Relevans för professionen samt framtida forskning 

I denna studie har vi kunnat se hur ett meningsskapande för aggregationsformer har tagit sin 

början. Många förskollärare i verksamheten uttrycker en osäkerhet kring vad man bör arbeta 

med inom kemin (Spektor-Levy, et al., 2013). Denna studie syftar till att visa på ett konkret 

sätt hur barnens meningsskapande kring aggregationsformer kan ta sin början. Hur man som 

förskollärare på ett enkelt sätt kan arbeta med en begynnande kemiförståelse samt vad dessa 

experiment ger barnen.  

Jag skulle vilja se denna studie som en del i en helhet. Som del-helhets relation av barns be-

gynnande kemiförståelse. Det finns ytterst lite forskning kring var barnens kemiförståelse har 

sin början och vad som är viktigt att barnen får med sig från kemin i förskolan. Jag anser att 

sådan forskning skulle hjälpa förskollärana att förstå vilka delar inom kemin som är nyckel-

faktorer för att barnens kemiförståelse ska kunna utvecklas. I inledningen visades några delar 

inom kemin som eventuellt kan ligga till grund för en begynnande kemisk förståelse, men mer 
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forskning krävs för att säkerställa detta samt ge redskap åt de verksamma förskollärarna i för-

skolan. Är det nyfikenheten, principen om massans bevarande eller aggregationsformerna, att 

materian kan ändra form som är det mest relevanta (Spektor-Levy, et al., 2013; Helldén, et al., 

2010; Sjöström, 2012)? Detta skulle kunna vara ett mycket intressant forskningsområde där 

denna studie kan ses som en liten del av helheten. Denna typ av forskning skulle få en stor 

betydelse för barnen i förskolan och för förskollärarna.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Observationsschema  

Namn på observatör:  

Datum:  

Tid: 

Barngrupp:  

Aktivitet:  

Antal barn på plats:  

Namn på barnen:  

Hjälpmedel för observationen:  

Anteckningar:  
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Bilaga 2: Informationsbrev till förskollärare 

Tack att ni vill vara med och hjälpa mig i mitt examensarbete som handlar om kemi i försko-

lan. Jag kommer att titta på barnens uppfattningar om olika enkla kemiska processer inriktat 

på vatten, genom en lek om molekyler och ett experiment kring vatten. 

Syftet med studien är att genom observationer undersöka om barnens uppfattningar kring ag-

gregationsformer förändras genom några enkla experiment. Studien utgår från ett utveckl-

ingspedagogiskt perspektiv, vilket innebär att det är barnens uppfattningar om aggregations-

formerna som jag ska se på samt hur dessa uppfattningar skiljer sig åt i de olika aktiviteterna.  

Er roll blir att leda aktiviteterna som finns beskrivna här nedan samt samtala med barnen 

kring molekyler och aggregationsformer. Jag tar med allt material som behövs. Men först en 

liten inblick i aggregationsformernas och molekylernas värld.  

Aggregationsformerna:  

Det finns tre olika former eller tillstånd som ämnen kan ha, fast-form, flytande-form samt gas-

form. Fasövergångarna sker då energi tillförs tillexempel i värmeenergi. Om vi ser till vattnet 

så innebär detta att när värmen stiger blir is till vatten och vatten till vattenånga, detta kan 

även ske åt andra hållet men då innebär det att det avger energi.  

Molekylernas placering i aggregationsformerna:   

I en fast form sitter molekylerna tätare ihop och vibrerar, i flytande form är de nära varandra 

och rör sig långsamt och i gasform rör sig molekylerna mer och skapar ett större utrymme 

mellan sig. Denna bild beskriver det bra.  

 

På denna hemsida finns en bra powerpoint som förklara fenomenet aggregationsformer om ni 

önskar veta mer: http://slideplayer.se/slide/1935440/ 

På nästa sida kommer en beskrivning av experimentet Från is till ånga och leken Molekylle-

ken.   

http://slideplayer.se/slide/1935440/
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Experiment: Från is till ånga 

Experimentet utförs i liten grupp om ca 5 barn.  

Du behöver: Kastrull, kokplatta, isbitar, glas 

Börja med att samtala med barnen, fråga vad de tror kommer hända om man kokar isen.  

Undersökning: Lägg isbitarna i en kastrull på kokplattan och sätt på plattan. Följ händelse-

förloppet för att se vatten i olika former och övergångar. Eventuellt kan vattenångan fångas 

upp i ett glas som hålls över det kokande vattnet i kastrullen. 

(Hämtat från https://upptackargladje.wordpress.com/tag/vatten/page/2/ 2015-04-16)  

Varför blir det så? Hjälp dem med förståelsen av aggregationsformer utan att ge alla svar. 

Inled gärna redan här lite om molekylerna som finns i vattnet som vi inte kan se genom att 

tillexempel säga; Jag har hört att det finns… Så att barnen har möjlighet att börja en reflektion 

kring molekyler.  

 

Leken: Molekylleken  

Leken utförs i större grupp om ca 10 barn.  

Börja med att berätta för barnen att det finns små molekyler i vatten som vi inte kan se. 

Koppla ihop till experimentet med isbitarna, vattnet och vattenångan. Pedagogen visar först 

barnen de olika formerna som molekylerna i vattnet kan ta.  

I lekens början är alla tillsammans vattnet i isbiten för att sedan gå genom alla steg till vatten-

ånga, som molekylerna i isbiten gjorde.  

När alla stadier har gåtts igenom fortsätter leken genom att pedagogen säger nya komandon så 

som is, vatten och vattenånga. Barnen får instruktioner med jämna mellanrum. Avsluta med 

att samla ihop barnen och fråga hur det kändes att vara en molekyl.  

Formerna:  

Vi ligger ner tät ihop helt stilla när vi är is. 

Vi rör oss långsamt nära varandra när vi är vatten. 

Vi springer runt utan att krocka när vi är vattenånga.  

 (hämtat från: https://vattenmolekyler.wordpress.com/page/2/ 2015-04-16) 
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Bilaga 3: Samtyckesblankett  

Till vårdnadshavare på XXX förskola 

Jag heter Nicolina Filipsson Lopez och läser till förskollärare vid Karlstads universitet. Just 

nu gör jag mitt examensarbete där mitt fokus är Kemi i förskolan.   

Under vecka 17-18 kommer jag att vara på förskolan några dagar för att observera barnen i 

några experiment. Jag kommer att titta på barnens uppfattningar för olika enkla kemiska pro-

cesser främst inriktat på vatten, genom en lek om molekyler och ett experiment kring vatten. 

Studien riktar sig till 4-6 åringar.  

Jag kommer att föra fältanteckningar samt ta några bilder på själva görandet/experimenten där 

barnens ansikten inte kommer att synas. Jag kommer att avidentifiera både förskolan, avdel-

ning och barnen i studien. Den insamlade datan kommer endast att användas i studien och 

ingen obehörig kommer att ta del av den. När resultatet är presenterat kommer jag att förstöra 

datan.  

Det är frivilligt att delta i min studie. Ni vårdnadshavare kan när som helst välja att dra er ur 

utan att det medför något negativt för er eller ert barn. Examensarbetet kommer att publiceras 

på Karlstads universitets bibliotek och vara offentligt.    

För att kunna genomföra studien behöver jag samtycke från er att observera barnen. Alla barn 

kommer också att tillfrågas och får ge sitt eget samtycke till att delta, även barnen kan välja 

att avbryta studien när de inte vill bli observerade.  

Om ni undrar något mer så tveka inte att höra av er på mail XXX eller telefon XXX.  

Med vänliga hälsningar  

Nicolina Filipsson Lopez 

 

Klipp här ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kryssa i en av rutorna och lämna denna del till personalen på avdelningen senast 20/4 

  Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i studien.  

 Nej, jag ger inte tillstånd för mitt barn att delta i studien. 

 

Mitt barn heter __________________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift 

 

__________________________________________  


