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Abstract 

The purpose of this survey was to find out if preschool teachers pay attention to younger 

children’s (1-3 years) interest in water and how they explore the water’s different phases in 

preschool and if preschool teachers use chemical concepts during co-explorations with younger 

children. In my survey I turned to five preschool teachers, all active in various preschools in the 

same city. The method used was structured interviews with open-ended questions giving the 

teachers the chance to answer according to their own experience. The result shows that these 

preschool teachers payed attention to children’s interest in water and that they participated in 

exploring phase transitions of water with the children while deliberately lifting chemical concepts. 

Some phase transitions turned out to be more common to explore than others. The exploration of 

phase transitions between water and ice was highlighted by all five preschool teachers. 

Keywords 

Preschool, chemistry, water, phase transitions, chemistry concepts, examine, explore,  

  



 

Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på om förskollärare uppmärksammar yngre 

barns (1-3 år) intresse för vatten och vilka fasomvandlingar de utforskar i förskolan samt om 

de använder kemiska begrepp under utforskandets gång med de yngre barnen. I min 

undersökning intervjuades fem förskollärare, samtliga verksamma på olika förskolor i samma 

tätort. Metodvalet blev strukturerade intervjuer med öppna frågor samt med möjligheten för 

förskollärarna att svara utefter deras förutsättningar. Resultatet visar att förskollärare 

uppmärksammar barns intresse för vatten samt att samtliga förskollärare deltagit i ett 

undersökande arbete av vattnets fasomvandlingar tillsammans med barnen där de också 

medvetet lyft kemiska begrepp. Vissa fasomvandlingar visade sig vara vanligare att utforska 

än andra. Utforskandet av fasomvandlingar mellan vatten och is lyftes av samtliga fem 

förskollärare.  

Nyckelord 

Förskola, kemi, vatten, fasomvandlingar, kemiska begrepp, ämnesmedveten, undersöka, 

utforska 
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Inledning 
Att förståelsen och kunskaperna kring vatten och vattnets kretslopp ökar efter att förskolebarn 

får utföra enklare experiment och utforskande är något som lyfts av Jansson (2010). I 

Henrikssons (2007) undersökning med barn i åldrarna 8-9 framgick det att deras förståelse 

kring vatten och vattnets kretslopp ökade efter enklare experiment och utforskande om just 

detta. I samma undersökning visade det sig också att det är bra att utgå från kunskaper barnen 

har med sig och sen bygga undervisningen vidare på det. I förskolan ska barnen inspireras till 

att utforska, utveckla förmågor, iaktta, söka svar samt reflektera över saker. Det lyfts även att 

förskolan ska sträva efter att utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse samt 

utveckla barnens förståelse för naturvetenskap, vilket också innefattar enklare kemiska 

processer (Skolverket, 2010). Skolverket (2015) synliggör undervisning i kemi och kemiska 

begrepp samt barns insikt för samspelet mellan begrepp och omvärlden, under de första 

skolåren ska bland annat vattnets olika faser samt övergångar mellan faserna behandlas.  

 

Nästan all materia finns i tre olika former; gas, vätska och fast likaså vatten. Det är 

grundämnena väte och syre som tillsammans bildar den kemiska föreningen vatten. Vatten är 

något som finns överallt runtomkring oss och används flitigt av både barn och vuxna i vårt 

dagliga liv. Vatten är för många spännande, roligt, lekfullt men också livsviktigt inte bara för 

oss människor utan för allt levande såsom djur och växter. Jag vill i mitt framtida yrke som 

förskollärare kunna erbjuda även de yngre barnen en utforskande miljö där det ges 

möjligheter att ämnesinriktat fördjupa sig i vattnets fasomvandlingar.  

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur förskollärare uppfattar att de yngre 

barnens intresse för vatten kommer till uttryck i förskolan och hur förskollärare tillsammans 

med barnen utforskar vattnets olika faser i relation till ämnet kemi i förskolan. 

Frågeställningar 

Frågor jag önskar få svar på är: 

 

  Hur visar de yngre barnen ett intresse för vatten och vatten i olika faser enligt 

förskollärare? 

 Vilka av vattnets fasomvandlingar utforskar förskollärare tillsammans med de yngre 

barnen? 

 Använder förskollärare sig av kemiska begrepp under utforskandets gång? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
Ståhl (2014) menar att naturvetenskapliga undersökningar och experiment där själva experi-

mentet står i fokus samt där experimenten blir en del av en undersökande process, är vanliga 

inom förskolan. Samtidigt menar Thulin (2010) att det saknas en tydlig tradition i förskolan 

av att arbeta med kunskapsuppdrag kopplade till specifika ämnesinnehåll. Vidare menar Thu-

lin att lärare sällan nämner naturvetenskapliga fenomen, processer och naturvetenskapliga be-

grepp. Elm (2008) framhäver att ämnen med naturvetenskapligt innehåll riktat till små barn 

oftast stannar vid att vara endast en aktivitet där tolkningar och förklaringar lämnas utanför.  

Guo, Piasta & Bowles (2014) menar dock att barn är fullt kapabla till ett naturvetenskapligt 

kunskapsinnehåll i förskolan och att det är viktigt att erbjuda förskolebarn detta. Helldén, 

Jonsson, Karlefors & Vikström (2010) framhäver svårigheten för många barn och vuxna att 

förstå begreppet vattenmolekyler och att vattnets olika faser förändras beroende på hur snabbt 

vattenmolekylerna rör sig. Helldén m.fl. (2010) och Eshach (2006) menar att yngre barn som 

tidigt får ta del av olika kemiska fenomen hjälps på vägen mot en större förståelse för naturve-

tenskapliga begrepp. Berg, Löfgren, Eriksson (2007) menar att ett utforskande kan ge förstå-

else för att fasförändringar sker med hjälp av olika temperaturer. Elfström, Nilsson, Sterner, 

Wehner-Godée (2014) lyfter tillexempel hur vattenpölar och isskorpor på vattenpölar kan 

locka till ett utforskande. Det framgår i en rapport av Thulin (2010) att största delen av frå-

gorna barn ställer görs av syftet att få veta mer om det lärandeobjekt som för tillfället ligger i 

fokus. Hansson, Löfgren, Pendrill (2010) menar att vatten och vattnets fasomvandlingar är ett 

ämne som ofta dyker upp. Att det många gånger handlar om barn som lägger sitt fokus på re-

lationen mellan vatten och is, men att det även förekommer att barn fokuserar på andra typer 

av övergångar som från vatten till gas. Dock menar Brännholm-Eriksson & Öqvist (2006) att 

många barn tror att vattnet försvinner helt när det egentligen övergår till gasform. Trots detta 

vill Sjöström (2012) i sin rapport föreslå följande progression gällande barn och kemi; att i 

förskolan kunna skilja på objekt och materialet det är gjort av och att sen i årskurs 1-3 lägga 

fokus på bland annat vattnets former och fasförändringar. 

 

 
Children need to use knowledge of properties at one level to explain properties at another for example; 

this cup breaks because it is made of glass or I can see, feel and touch this doll because it is made of 

some stuff (Wiser & Smith, 2008, s. 208). 

 

Askland & Sataoen (2003) lyfter behovet av att förstå och skapa mening i omvärlden och att  

det gäller alla människor, stora som små. De menar att barn behöver koppla ihop händelser 

med tidigare erfarenheter för att bli medvetna och att sökandet efter lärande och kunskap sker 

hela tiden och i samverkan med andra. Skolverket (2012) påpekar omgivningens värde för ut-

veckling och lärande, det vill säga barnets samarbete med människor, ting och företeelser. 

Därför är det viktigt att precis som Halvars-Franzén (2001) framhäver erbjuda barnen en kom-

petent miljö med kompetenta pedagoger som tonar in och tar ansvar för barnets potentiella ut-

veckling. Utbildningsdepartementet (2010) lyfter barns rätt att få observera, uppleva och ut-

forska olika fenomen samt ställa frågor om detta för att utveckla sin förståelse för naturveten-

skap.  
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Teoretiska utgångspunkter 
Jag har valt att utgå från teorier om barns naturliga sökande efter kunskaper och deras lust 
att utforska, där barnen genom ett utforskande ges möjligheten att pröva sig fram och kon-
kret uppleva vattnets fasomvandlingar. Helldén m.fl. (2010) tar upp begreppet Flow learning 
– väcka en entusiasm, fokusera uppmärksamheten, direkt upplevelse, delad inspiration. She-
ridan, Pramling Samuelsson, Johansson (2011) belyser Här-och-nu möten där förskollärare 
uppmärksammar och möter barnen i deras utforskande. Flow learning och här-och-nu-mö-
ten handlar bland annat om att se och mötas i ett lärandeobjekt.  Helldén m.fl. (2010) lyfter 
Vygotskijs (1896-1934) teori om den proximala utvecklingszonen och att barn lär sig genom 
variation samt att vetenskapliga begrepp ska göras åtkomliga för barnen. Genom konkreta 
upplevelser kan man också ge barn möjligheten att bearbeta de abstrakt naturvetenskapliga 
begreppen. Jag utgår också från det sociokulturella perspektivet där man sporras av barnens 

tankar och frågor samt inlärning ur ett konstruktivistiskt perspektiv vilket innebär att barnen 

konstruerar sina kunskaper genom att nya erfarenheter sätts i relation med tidigare erfaren-

heter och föreställningar (Elfström, Nilsson, Sterner, Wehner-Godée, 2014) 
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Metodologisk ansats och val av metod 
 

Urval 

Förskolorna i min undersökning är kommunala förskolor och samtliga förskolor ligger place-

rade i samma tätort. Alla med relativt liknande förutsättningar för ett utforskande arbete. 

Samtliga förskollärare är verksamma på olika förskolor vilket gav mig ett bredare resultat. En 

utav förskolorna hade haft ett gemensamt vattentema i hela huset, då de under en termin för-

djupade sig i utforskandet av vatten. Arbetet med vatten på en annan förskola drogs igång ef-

ter att både personal och barn uppmärksammat hur en annan avdelning på samma förskola ut-

förde roliga och spännande vatten- och isexperiment.  

 

Datainsamlingsmetod 

Metodvalet är strukturerade intervjuer som har fasta frågor som grund. Samma frågor ställs 

under alla intervjuer, till samtliga respondenter med möjlighet till öppna svar, d.v.s. bygger 

inte på några fasta svarsalternativ. Vetenskapsrådet (2011) menar att val av metod ska kunna 

ge svar på undersökningens frågeställningar. För att få djupare insikter i barns naturliga nyfi-

kenhet för vatten och utforskande av vattens olika faser väljer jag att inleda med frågor kring 

barns relationer till vatten och låter frågorna sedan smalna av mot slutet av intervjun. Jag vill 

få en inblick i hur vattnets fasomvandlingar lyfts och arbetas med i förskolan samt att fråge-

ställningarna riktar sig till förskollärare, så metodvalet blev strukturerade intervjuer där re-

spondenterna ges möjligheten att öppet svara på frågorna. Frågorna är öppna men tydligt for-

mulerade för att få tag i den information man vill åt. Det finns följdfrågor vilket ger respon-

denterna möjligheten att utveckla svaren mer.  

 

Procedur 

Alla intervjuerna genomfördes ostört i ett rum på respektive förskola. Det var viktigt att re-

spondenterna kände sig trygga och bekväma med att bli intervjuade, därför valde jag att av-

bryta en inplanerad intervju på grund av att respondenten var både osäker och obekväm, vilket 

resulterade i att respondenten valde att avstå från att bli intervjuad.  

Intervjuerna spelades in och sparades i en ljudfil. Syftet med detta var att inte behöva föra an-

teckningar under pågående intervju, risken finns att man koncentrerar sig för mycket på skri-

vandet och tappar fokus på närvaron. Intervjuerna tog allt ifrån 10-20 minuter beroende på hur 

mycket de hade att berätta.  

 

Databearbetning 

Allt material har jag gått igenom noga. Jag har lyssnat på inspelningarna fler än en gång och 

antecknat ner det som sagts. Efteråt så har jag jämfört respondenternas svar, funnit likheter 

och olikheter som därefter bland annat sammanställts i fyra tabeller (se tabeller s. 6-9) för att 

ge en tydligare överblick över förskollärarnas svar i relation till mina huvudsakliga frågeställ-

ningar. Förskollärarna är numrerade 1-5 och presenteras i slumpvis ordning, för att man inte 

ska kunna koppla respondenterna till ordningsföljden av genomförandet av intervjuerna.  
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Etiska överväganden 

Personuppgifter och förskolor ska hållas anonyma och när jag intervjuar så måste jag ha i 

åtanke på vilket sätt jag genomför dem. Det är viktigt att respondenterna samtycker till att 

vara en del av undersökningen och att de känner ett förtroende för intervjuaren. Det får inte 

uppstå en känsla av kränkning eller utsatthet hos respondenterna, så innan man påbörjar sina 

intervjuer är det viktigt att man kontaktar förskollärare och förskolechefer på samtliga försko-

lor och informerar dem både skriftligt (se bilaga, samtyckesbrev) och muntligt om kommande 

intervju. Man ska vara tydlig med informationen om att det är frivilligt samt att de kan avstå 

(Löfdahl, Hjalmarsson & Fransen, 2014).  
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Resultat och analys 

Forskningsfråga 1  

Platser som förskollärare uppmärksammat att barn utforskar vatten.  

Siffrorna 1-5 representerar respektive förskollärare i min undersökning. 

Tabell 1 1 2 3 4 5 

Handfa-

tet/Vatten-

rännan 

X X X X X 

Vattenpölar X X  X X 

Vattenglas   X  X 

Vattenbalja   X   

Handfatet/vattenrännan 

Här trivs barnen. Denna plats är den första samtliga förskollärare nämner när jag frågar hur 

barnen visar sitt intresse för vatten i förskolan. De menar att barnen visar sitt intresse genom 

att de gärna stannar där extra länge när de ska tvätta händerna och passar på att utforska vatt-

net på olika sätt. En förskollärare säger exempelvis att ”När de ska tvätta händerna så vill de gärna stå 

kvar och utforska”. Det har hänt att det spolats så mycket vatten att det blir översvämning. En an-

nan av förskollärarna poängterade att på deras förskola har barnen tillgång till en vattenbalja 

där de ofta vill leka vattenlekar. Ord förskollärarna lyfte och kopplade till barns utforskande 

av vatten vid handfatet: känner, spolar, leker, utforskar, häller, stänker, plaskar, tvättar, sma-

kar. 

 

Vattenpölar 

Det framgick under intervjuerna att barnen uppskattar när det regnat och bildats vattenpölar 

ute på gården, en förskollärare nämner att ”När det regnar och är sådant väder så är det naturligt att de 

dras till vattenpölar”. Barnen är snabbt framme vid pölarna där de gärna leker och utforskar vat-

tensamlingarna. Detta gör de bland annat genom att hälla och ösa, till och från diverse före-

mål. Många tycker även om att hoppa och stampa i pölen så vattnet stänker åt alla håll. Här 

nämner en förskollärare att de gärna utvecklar barnets utforskande av pölen genom att plocka 

fram fler föremål som de kan använda sig av. Ord förskollärarna lyfte och kopplade till barns 

utforskande av vattenpölar: öser, häller, stampar, plaskar, leker, doppar. 

 

Vattenglas och vattenbalja 

Två förskollärare nämnde vattenglaset, när ett barn är törstig och ber om ett glas vatten så 

samlas snabbt fler barn där. En förskollärare nämnde vattenbaljan, en balja för vattenlek som 

barnen ofta frågar efter. Ord förskollärarna lyfte och kopplade till barns utforskande av vatten-

glas och vattenbalja: törstig, dricker, smakar, lockas, intressant, leker. 
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Barns intresse för vatten i andra faser som reflekterats av förskollärare.  

Siffrorna 1-5 representerar respektive förskollärare i min undersökning. 

Tabell 2 1 2 3 4 5 

Is  X X X X 

Snö X X X  X 

Frost X    X 

Hagel     X 

Ånga     X 

Is  

En förskollärare har uppmärksammat att barnen gärna hackar i isen med pinnar och stenar. I 

resultatet framgår även att barnen gärna bär på is och en del barn kastar den i marken så den 

spricker i bitar. Ord förskollärarna lyfte och kopplade till barns utforskande av is: känner, kas-

tar, samlar, hackar, utforskar, bryter av, trampar, går. 

 

Snö/frost  

En förskollärare hade reflekterat över barns relation till frost och säger ”när första frosten kommer 

börjar de skrapa bort frosten från borden”. Samma förskollärare nämner att de flesta av barnen verkar 

tro att frost är snö. Det framgår i intervjuerna att barn tycker om att gräva i snö samt känna på 

snö med sina bara händer, då de får uppleva hur det känns kallt och blir blött i händerna när 

snön smälter.  Det har hänt att barnen medvetet drar med sig extra snö in i hallen för att sedan 

få vara med om förvandlingen från snö till vatten. Ord förskollärarna lyfte och kopplade till 

barns utforskande av snö och frost: gräver, känner, kastar, öser, samlar, tittar, pekar, skrapar 

 

Ånga  

En förskollärare nämnde att barnen fått möjligheten att uppleva hur vattenånga bildas efter att 

de spolat en längre stund med varmt vatten. Samtidigt lyfte en annan förskollärare att upple-

velsen av vattenånga är svårast att utforska med de yngre barnen eftersom det oftast krävs att 

det är väldigt varmt. Ord förskolläraren lyfte och kopplade till barns utforskande av ånga: pe-

kar, tittar  
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Forskningsfråga 2 

Utforskandet av olika fasomvandlingar som lyftes av förskollärarna.  

Siffrorna 1-5 representerar respektive förskollärare i min undersökning. 

Tabell 3 1 2 3  4  5 

Vatten – is  X X X X X 

Is – vatten  X X X X X 

Snö – vatten X   X X 

Vatten – 

ånga  

  X   

 

Samtliga förskollärare var överens om att det är kul att utforska och experimentera med vatten 

tillsammans med barnen. Den vanligaste fasövergången som utforskas enligt intervjuerna är 

vatten som övergår till is samt is som övergår till vatten. En undersökande process kan dras 

igång med initiativ från både barn och förskollärare. När det är från barnens initiativ så fram-

kommer det att de naturliga ögonblicken i vardagen, när barnen själva påbörjar någon form av 

utforskande aktivitet, är tacksamt att fånga och spinna vidare på som när ett barn uppmärk-

sammar att det till exempel snöar ute. Det kan också börja med att förskollärare planerar att 

fördjupa utforskandet av vatten genom experiment och temaarbeten.  På en förskola var upp-

takten till ett vattentema en teater där pedagoger agerade inför barnen. 

 

Utforskande aktiviteter   

Några av aktiviteterna som lyftes under intervjun var bland annat en där barn och vuxna frös 

in vatten och gjorde egna isbitar. Barnen fick sedan utforska genom att doppa ner isbitarna i 

en balja med ljummet vatten för att se hur de sakta smälte. De tog även under våren med 

isbitar ut på förskolans gård, barnen fick leka med dem och la även isbitar på ett berg och såg 

dem smälta. 

 

På en annan förskola hade de gjort isballonger då förskollärarna tillsammans med barnen 

fyllde ballonger med vatten och stoppade in dem i frysen. När de fryst och blivit hårda pro-

vade de att lägga ut dem och så fick de ligga där och smälta. När vattnet hade smält la de in 

dem i frysen igen där de fick ligga och frysa till is igen, detta upprepades fler gånger om. En 

förskollärare säger ”Det händer fortfarande efter avslutad aktivitet att barnen går fram till frysen och pekar 

efter isballonger” och tillägger ”För små barn är det uppskattat att göra samma sak om och om igen, så man 

kan gott upprepa samma undersökning många gånger”.  

 

På en förskola har de utforskat vad som händer när man tar in en skål med snö. Barnen har 

känt på snön efter att de fyllt skålen och sedan dagen efter fått se och känna att snön smält till 

vatten. En förskollärare berättade att de på vintern även ställt ut skålar utomhus med vatten 

för att se förvandlingen från vatten till is. Ord förskollärarna lyfte och kopplade till ett 

gemensamt utforskande av vattnets fasomvandlingar: roligt/jätteroligt, fängslande, glatt, 

positivt, uppskattat, utvecklande, tacksamt, spännande, fascinerade. 
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Forskningsfråga 3 

Förskollärarna lyfte olika kemiska begrepp som använts när de utforskat fasomvand-

lingar med barnen. 

Siffrorna 1-5 representerar respektive förskollärare i min undersökning. 

Tabell 4 1 2 3 4 5 

Smälta X X X X X 

Frysa/stelna X X X X  

Flytande  X X  X 

Fast   X   

Ånga   X  X 

Ytspänning     X 

 

Samtliga förskollärare jag intervjuat är överens om att man medvetet ska använda sig av ke-

miska begrepp under utforskandet med barnen. En förskollärare menar att man ska ge barnen 

kemiska begrepp och att detta kan ske genom att man nämner begrepp samtidigt som de kon-

kret undersöker vatten. Vidare påpekar förskolläraren att man inte ska förvänta sig att barnen 

omedelbart upprepar begreppen. En annan förskollärare säger att inför en utforskande aktivi-

tet planerar man att medvetet få in kemiska begrepp under aktiviteten, dock är det inte alltid 

det finns ett direkt syfte eller ämnesmedvetenhet under utforskandets gång, utan mer i plane-

ringen före aktiviteten samt i reflektionen efteråt.  

 

Kemiska begrepp används medvetet under utforskandet tillsammans med barnen för att få in 

begreppen naturligt säger en förskollärare. En annan lyfter vikten av att utveckla barnens 

språk genom att ge dem nya begrepp som används i utforskandet, förhoppningen är att barnen 

tar begreppen till sig och att de därefter kommer naturligt under ett vidare utforskande eller i 

barnens lek. Slutligen menar en av förskollärarna att ”Vissa begrepp använder man oftare, andra mer 

sällan eller aldrig, till exempel molekyl och fasomvandlingar, detta kan nog bero på att man själv känner sig osä-

ker på de begreppen” men tillägger också att ”ju mer kunskap man har själv desto lättare är det att medvetet 

använda sig av olika begrepp”. 
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Diskussion 

Intresse och utforskande  

Samtliga respondenter var överens om att barnens spontana lek och utforskande med vatten 

kan vara en bra början och visa vägen till ett vidare utforskande av vattnets olika faser. Vad 

som tydligt visade sig i min undersökning var barns stora intresse för vatten i olika former och 

att de vanligaste fasomvandlingarna som förekommer i ett utforskande är vatten som fryser 

till is samt is som smälter till vatten. Hansson, m.fl. (2010) lyfte att just relationen mellan 

vatten och is är det som barn ofta uppmärksammar. I min undersökning framgick det även att 

förskollärare uppmärksammar när ett barn kommer i kontakt med ett fenomen i vardagen, 

som öppnar upp för lek och ett nyfiket utforskande hos barnen. Här kan man se sambandet 

mellan det barn vanligast uppmärksammar samt den vanligast förekommande 

fasomvandlingsundersökningen. Näst vanligast är ett utforskande i relationen mellan vatten 

och snö. Dessa aktiviteter har i huvudsak gått ut på att smälta snö till vatten. Det finns även 

andra sätt att utforska snö, Elfström m.fl. (2014) lyfter fenomenet snöflingor, exempelvis att 

alla snöflingor är sexkantiga vilket kan vara tacksamt att utforska och koppla till hur 

molekylerna i snöflingorna binder med varandra. Hansson, m.fl.  (2010) menade även att 

förvandlingen från vatten till gas är något som kan uppmärksammas av barnen. Brännholm-

Eriksson & Öqvist (2006) visar att många barn tror att när vatten blir till gas så försvinner det 

helt. Utforskandet av fasomvandlingen vatten till gas/ånga var det endast en förskollärare som 

lyfte. Jag tänker att en aktivitet där barnen tydligt får uppleva hur vatten blir till ånga och 

sedan till vattendroppar igen kan vara en bra grogrund för en djupare förståelse för just detta 

fenomen. En förskollärare nämnde hur de utforskat relationen vatten och ånga genom att de 

spolat med varmt vatten. Samtidigt lyfte en annan förskollärare att vattenånga är svåraste 

fasen att utforska tillsammans med de yngre barnen eftersom det oftast krävs höga 

temperaturer. Detta tänker jag kan vara en av anledningarna till att endast en av förskollärarna 

i undersökningen har deltagit i ett utforskande av vattenånga i förskolan.  

 

 

 

Begrepp 

Helldén m.fl.(2010) menar att både barn och vuxna har svårigheter med att förstå begreppet 

molekyler samt att molekyler påverkas av temperatur och att det är detta som har verkan på 

vattnets olika faser. En förskollärare nämnde kemiska begreppen molekyl och fasomvandling, 

att de aldrig används och att det förmodligen beror på osäkerhet i vad begreppen betyder. I in-

tervjuerna lyftes tankar om förskollärarnas egna ämneskunskaper, att de kemikunskaper man 

bär på kan påverka vilka begrepp man använder och hur man använder kemiska begrepp i ett 

utforskande tillsammans med barnen. Samtliga förskollärare är överens om att begrepp ska 

användas under ett utforskande, detta för att barnen ska få ta del av olika kemiska begrepp. 

Samtidigt framgår det att antalet olika begrepp som lyfts fram under ett utforskande är få.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Min utgångspunkt i Vygotskijs (1896-1934) teori om den proximala utvecklingszonen och att 

barn utvecklas genom att de erbjuds variation samt vetenskapliga begrepp känns relevant nu 

när jag genomfört min undersökning. Samtliga förskollärare lyfter ett gemensamt utforskande 

som utvecklande, dock upplever jag användandet av begrepp vid utforskandet som begränsat.  

 

I det sociokulturella perspektivet ska man sporras av barns tankar och frågor samt vara 

medveten om att med hjälp av varandra konstrueras nya färdigheter. Genom sammanställd 

data framkommer det att samtliga förskollärare uppmärksammar barnens relation till de olika 

faserna av vatten och att det dessutom kan utvecklas till olika utforskande fasomvandlings-

aktiviteter. Jag upplever att samtliga förskollärare i min undersökning reflekterat och försökt 

ta till vara på barnens tankar kring och nyfikenhet på vatten och att det även har lett till 

gemensamt utforskande av vattnets faser.  

 

På en förskola färgades vattnet innan de frös vattnet till isbitar, syftet med detta kan ha varit 

att göra det mer tydligt för barnen. Eventuellt kan det vara lättare för barnen att observera 

förändringen från fast form till flytande när vattnet är färgat. Barnen fick uppleva hur isen 

förvandlades till vatten utomhus, i vårsolen. Detta utforskande tänker jag kan kopplas till det 

konstruktivistiska perspektivet då nya kunskaper sätts i relation med barns egna erfarenheter 

av snö och is som smälter på våren. 

 

Min tolkning av resultaten visar på att det erbjuds en fysisk upplevelse av det man lär sig och 

möjligheter att dela erfarenheter med varandra och att detta kan kopplas till ett så kallt flow 

learning. Barnen erbjuds ett gemensamt utforskande av vatten och den direkta upplevelsen av 

olika faser, dock är det bra att göra det i lite mindre grupper påpekar en förskollärare, detta för 

att kunna finnas till för samtliga barn och ha en bra överblick i varje barns utforskande. 

Förskolläraren lyfter också att ett gemensamt utforskande och experiment med vattnets 

fasomvandlingar inspirerar och är roligt samt att man ska låta det ta den tid det tar.  

 

Här-och-nu-möten, det vill säga förskollärare som möter barnen i deras upplevelser och som 

uppmärksammar, reflekterar och fångar deras vardagliga ögonblick, som till exempel när en 

förskollärare lyfter att det blir extra roligt när det händer något oväntat. Förskolläraren tog upp 

en händelse då det började spruta vatten ur en ballong och både barn och vuxna blev blöta och 

säger ”det blir något utöver det vanliga som händer och något att tillsammans minnas och skratta åt efteråt”.  

 

Slutsatser 

I relation till tidigare forskning ser jag att det Ståhl (2014) synliggjorde, att utforskande och 

experimenterande är vanligt förekommande i förskolan, stämmer överens med min 

undersökning. Samtliga förskollärare hade deltagit i flera olika typer av utforskande med 

vattnets fasomvandlingar. Thulin (2010) menade dock att naturvetenskapliga fenomen, 

processer och begrepp sällan nämns vilket på sätt och vis kan stämma överens med mitt 

resultat då variationen på utforskandet av olika fasövergångar kunde varit större samt olika 

kemiska begrepp i anslutning till detta kunde varit fler. En tanke jag har är att vissa 

fasövergångar är vanligare att man uppmärksammar än andra delvis på grund av att de är mer 

konkreta och tydliga medan andra är mer otydliga och svåra att få grepp om, både för barn 
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och för vuxna. Elm (2008) som menar att förklaringar och tolkningar lämnas utanför och 

Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström (2010) som framhäver svårigheten för många barn 

och vuxna att förstå begreppet vattenmolekyler kopplar jag till förskollärarna i min 

undersökning som lyfte svårigheten i att använda vissa begrepp i utforskandet med yngre barn 

och att det delvis kunde bero på deras osäkerhet inför dessa begrepp. 

Resultatet från intervjuerna som sammanställts i tabellerna väcker lite fler frågor hos mig. 

Kan det kanske vara så att under en intervju kommer inte allt fram och att detta kan bero på 

själva situationen? Som förskollärare kan man förmodligen känna sig både utsatt och nervös 

vid en intervju där det ställs frågor om deras profession och verksamhet. Kanske glömmer 

man bort att nämna vissa saker, eller så delar man av olika anledningar inte med sig av allt 

och att detta då kan leda till att en del bitar faller bort. Ett utforskande av fasen eller begreppet 

kondensering lyftes inte alls under intervjun. Det skulle vara intressant att fördjupa sig i varför 

denna fasomvandling uteblev helt.  

Jag kan tänka mig att man använder data och resultat från min undersökning till att bilda sig 

en övergripande bild över hur det kan se ut i verksamheterna. På grund av ett lågt antal 

respondenter och att samtliga är verksamma i samma tätort så är reliabiliteten i min 

undersökning begränsad men förmodligen är resultatet helt eller delvis överförbart till andra 

liknande förskolor. Det skulle vara möjligt att vidareutveckla en sådan här undersökning och 

få en ännu större och bredare bild av frågeställningen genom att man vänder sig till fler 

förskolor runt om i landet. Möjligtvis kunde en observationsstudie gett bättre resultat eftersom 

man genom direkt observation får uppleva deltagarna och deras beteenden. Dock kan 

observationer ge mängder av data som i sin tur kan leda till att det blir svårare att knyta ihop 

dem till en allomfattande bild. Om man använder sig av både intervjuer och observationer så 

tror jag det kan ge en djupare bild av hur utforskandet av vatten och vattnets fasomvandlingar 

tillämpas i förskolan.  Vid användandet av enkäter kan man nå fler förskollärare men det kan 

dröja innan man får tillbaka svaren och risken finns att flera av respondenterna faller bort 

(Bryman, 2011). Det skulle även vara möjligt att vidareutveckla undersökningen genom att 

fördjupa sig mer i förskollärarnas ämnesmedvetenhet samt ställa frågor som rör deras tankar 

kring barns erfarenheter och kunskaper och vad de tror ett utforskande i olika kemiska 

processer kan tillföra barnen rent utvecklingsmässigt. Förskollärares personliga inställning till 

ämnet kemi och till vikten av detta ämne tror jag är avgörande för hur dessa upplevelser i 

slutändan blir.  

 

Vill avsluta med två citat hämtade ur mina intervjuer med förskollärarna; ”Barn dras till vatten 

som flugor till en sockerbit” samt ”barnen experimenterar gärna med vatten”. Dessa citat stärker min 

nyvunna teori att barn bär på en naturlig nyfikenhet för vatten och att nyfikenheten kan öppna 

upp för ett vidare utforskande av vattnets fasomvandlingar.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

13 

 

Referenser 
Askland, L., Sataoen, S. (2003). Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt. 

Stockholm: Liber 

Berg, A., Löfgren, R., Eriksson, I.(2007). Kemiinnehåll i undervisningen för nybörjare. En 

studie av hur ämnesinnehållet får konkurrera med målet att få eleverna intresserade av 

naturvetenskap. Nordic studies in science education vol 3 nr 2 2007, 146-162  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber 

Brännholm-Eriksson, A., Öqvist, H. (2006) Urskilja, variera, jämföra och lära – en 

variationsteoretisk ministudie om barns förståelse för vattnets fasförändringar 

(Bachelor of education, nr. 008). Luleå tekniska universitet  

Dysthe, O., Hertzberg, F., Hoel Lökensgard, T. (2010). Skriva för att lära. Lund: Studentlitte-

ratur AB 

Elfström, I., Nilsson, B., Sterner, L., Wehner-Godée, C. (2014) Barn och naturvetenskap – 

upptäcka, utforska, lära i förskola och skola. Stockholm; Liber 

Elm, A. (2008). Interaktion och naturvetenskap i en förskola och en förskoleklass (Institut-

ionen för didaktik och pedagogiskt arbete). Licentiatavhandling, Stockholm: Stockholm 

universitet  

Eshach, H. (2006). Science literacy in primary schools and pre-schools. Dordrecht: Springer 

Guo, Y., Piasta, SB., Bowles, RP. (2014) Exploring Preschool Children's Science Content 

knowledge. Early Education and Development vol 26 nr1 2015, 125-146  

Halvars-Franzén, B. (2001). Det kompetenta barnet – varför behöver vi ett kompetent barn just 

nu, i vår tid och i vårt samhälle (Pedagogik med inriktning mot barn- och 

ungdomsvetenskap, nr.15). Magisteruppsats, Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm 

Hansson, L., Löfgren, L., Pendrill, A. (2014). Att utgå från frågor och situationer i förskolans 

vardag: Vilket naturvetenskapligt innehåll kan det leda till? Nordic studies in science 

education vol 10 nr1 2014, 77-89  

Helldén, G., Jonsson, G., Karlefors, I., Vikström, A. (2013). Vägar till naturvetenskapens värld. 

Stockholm: Liber 

Henriksson, A. (2007). Barns tolkning av en modell för vattnets kretslopp: -förståelse och 

tillämpning (Fakulteten för teknik och naturvetenskap). Studentuppsats, Karlstad: 

Karlstads universitet.   

Jansson, C. (2010). Förskolebarns tankar om vattnets kretslopp (Fakulteten för samhälls- och 

livsvetenskaper). Examensarbete, Karlstad: Karlstads universitet.  



 

14 

 

Johansson, B., Svedner, P-O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. (5.uppl.) Uppsala: 

Kunskapsförlaget AB 

Kroksmark, T. (2003). Den tidlösa pedagogiken. Stockholm; Studentlitteratur 

Löfdahl, A., Hjalmarsson, M., Franzén, K. (2013). (Red.). Förskollärarens metod- och 

vetenskapsteori. Stockholm: Liber 

Sjöström, J. (2012). Barn och kemi – Vad säger den kemididaktiska forskningen? Rapporter 

om utbildning, 2012, 35-53.  

Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: Skolverket 

Skolverket. (2015). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem. Stockholm: 

Skolverket 

Skolverket. (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan. Stockholm: 

Skolverket 

Ståhl, J. (2014). Naturvetenskap i förskolan – pedagogernas metoder och tekniker. Malmö 

högskola.   

Thulin, S. (2010). Barns frågor under en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan. Nordic early 

childhood education research vol 3 nr1 2010, 27-40  

Thulin, S. (2010). Lärares tal och barns nyfikenhet. (Faculty of education, 2010). 

Doktorsavhandling, Göteborg: Göteborgs universitet.  

 Utbildningsdepartementet. (2010). Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i 

förskolans läroplan. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningsed. Stockholm: Vetenskapsrådet 

Wiser, M., Smith, CL. (2008, s. 208). Learning and Teaching about Matter in Grades K-8: 

When Should Atomic-Molecular Theory be introduced? I Vosniadou, S (red.) Interna-

tional Handbook of Research on Conceptual Change. Routledge.  

  



 

15 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Samtyckesbrev 

 

Hej!      

 

Mitt namn är Helen Andersson, jag läser till förskollärare på Karlstad universitet. Det har 

blivit dags för mitt examensarbete och jag har valt att göra en undersökning i ämnet kemi - 

vatten och dess olika faser (flytande, fast och gas). Mitt metodval är intervjuer då jag önskar 

ställa frågor till förskollärare på tre olika förskolor. Frågorna som kommer att handla om ert 

arbete med vatten i verksamheten kommer att vara öppna vilket ger möjlighet för er 

(respondenter) att svara utefter era villkor och förutsättningar. Intervjuerna kommer att spelas 

in, endast i syftet att det underlättar för mig senare när jag ska sammanställa svaren. Det 

inspelade materialet kommer endast jag lyssna på och det kommer att raderas när jag är klar. 

Alla medverkande kommer att presenteras anonymt i arbetet, vilket innebär att ingen kommer 

att kunna koppla svaren till vare sig person eller förskola. 

  

Jag samtycker till att delta i denna undersökning; 

 

Förskola: _________________________________ 

Datum:    _________________________________ 

Namn:     _________________________________ 

 

Er medverkan i undersökningen är frivillig och ni kan när helst ni önskar dra er ur!     

 

Helen Andersson 

Tel:  
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor till förskollärare verksamma på avdelningar med yngre barn (1-3 år) 

  

1, Visar barnen intresse för vatten? 

- Hur visar de ett intresse? 

- (exempel på saker de säger) 

- (exempel på handlingar)  

 

2, Visar barnen ett intresse för vatten i andra former? (ex. gas, is, snö, hagel, frost) 

- Hur visar de ett intresse? 

- (exempel på saker de säger) 

- (exempel på handlingar) 

 

3, Vad tänker du om att undersöka/experimentera med vattnets fasomvandlingar tillsammans 

med de yngre barnen? 

- Upplever du gemensamt forskande som utvecklande för barnen? 

- Är detta något yngre barn klarar av? 

 

4, Har du deltagit i undersökningar/experiment med fasomvandlingar tillsammans med barn? 

Vad kan i så fall dra igång en sådan utforskande process? 

- Hur har ni gått till väga vid utforskandet? 

- Hur har du som pedagog upplevt dessa aktiviteter? (Utveckla gärna) 

- Hur har du som pedagog upplevt att dessa aktiviteter tagits emot av barnen? (Utveckla 

gärna) 

- Om inte – är det något som låter intressant och skulle du kunna tänka dig att 

undersöka vattnets fasomvandlingar tillsammans med barnen? Hur kan man i så fall 

dra igång en sådan process? 

 

5, Har du märkt att vatten och vattnets olika faser uppmärksammats mer av barnen efter ni lyft 

detta med dem genom exempelvis experiment?  

- Exempel på hur det kan märkas efteråt; genom barnens ord, handlingar, lekar 

 

6, Finns det ett bakomliggande syfte och en medvetenhet hos dig som pedagog vid ett vatten- 

och fasomvandlingsarbete? Berätta om detta 

 

7, Är du ämnesmedveten under utforskandet med barnen? Utveckla gärna 

 

8, Använder du som pedagog dig av några kemiska begrepp? (medvetet/omedvetet) 
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- ge exempel på kemiska begrepp som används vilket tillexempel kan vara; gas, 

flytande, fast, fasomvandlingar, vattenånga, molekyler, avdunstning, ytspänning, 

smälta, stelna, kondensera 

- Om du gör det medvetet – vad är ditt syfte? 

- Om inte – vilken är anledningen till att du inte använder kemiska begrepp? 

 

 

 


