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Abstract 
The aim of the study is with help of experiments, see how the children communicate and ask 
questions about gases properties. The method used in the study is qualitative interviews with 
the help of productive questions to direct the children’s attention around the phenomenon. 
The data collection method consists of audio recording along with a document where 
children’s questions and descriptions about the experiment brought down. The result shows 
that the children have a better understanding of the science topic and gases density. But also 
that the children were able to describe why the materials reacted like they did in the box. The 
worlds the children used were divided into parts of speech adjectives, verbs and nouns, while 
the questions were divided into categories like children’s questions about things they 
recognize, questions about the making and questions about developing the experiment. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att men hjälp av experiment, se hur barn kommunicerar och ställer 
frågor kring gasers egenskaper. Metoden som använts i studien är kvalitativa intervjuer med 
produktiva frågor för att kunna rikta barnens uppmärksamhet kring fenomenet. 
Datainsamlingsmetoden består av ljudinspelningar tillsammans med intervjuprotokoll, där 
barnens frågor och beskrivningar kring experimentet förts ner. Resultatet visar att barnen har 
en förståelse kring det naturvetenskapliga ämnet och kring gasers densitet. Även att barnen 
kunde beskriva varför materialen reagerade som de gjorde i lådan. De orden barnen använde 
delades in i ordklasserna adjektiv, verb och substantiv, medans frågorna delades in i 
kategorierna barns frågor kring saker barnen känner igen, frågor kring görandet och frågor 
kring att utveckla experimentet.   
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Inledning 
Naturvetenskap för små barn handlar om att iaktta och observera. Barn skapar sitt språk och 
sina begrepp tillsammans med vuxna och andra barn som finns runt dem, i relation till sina 
upplevelser och erfarenheter (Elfström, 2008). 
Genom att studera naturvetenskap utvecklar barn sin förmåga att förstå världen runt omkring 
sig, men för att barn ska se vad de har omkring sig behöver de bygga upp ett förråd av 
begrepp. Med hjälp av begreppsförrådet kan barn sedan knyta ihop sina erfarenheter (Harlen, 
1996). Språkbruket inom naturvetenskapens ämnen ses som ett sätt att erbjuda barnen ett 
redskap till att förstå sin omvärld (Thulin, 2011). 
 
När det kommer till naturvetenskapens introduktion för barnen skriver Thulin (2011) om hur 
språkbruket inom området kan ses som ett sätt att erbjuda barnen ett redskap till att förstå sin 
omvärld. Introduktionen av naturvetenskapliga ämnen kan leda till ett större intresse som 
sedan leder till kunskap och lust att lära mer. Arbetet med språk och kommunikation i 
förskolan har som syfte att utveckla barns språkliga och kommunikativa förmåga i samspel 
med andra barn som delar samma intresse och som ger dem uppmärksamhet 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Barn kan genom naturvetenskapliga studier få både en 
metod att samla information, pröva idéer och söka förklaringar (Harlen, 1996). Ett 
utforskande och undersökande arbetssätt är jämförbart med ett naturvetenskapligt arbetssätt. 
Det blir tydligt om människan jämför olika moment i processerna under arbetsgången 
(Elfström, 2008).  
 
För att barnen ska få en förståelse kring naturvetenskapens ämnen, ska de få möjlighet att 
experimentera, ställa frågor och delta i undersökningen kring olika fenomen. Det här gör 
barnen med hjälp av sina sinnen och genom att använda kroppen som redskap. Brogren och 
Jonasson (2010) skriver att förskolan bör ta tillvara på barnens spontana frågor angående 
naturvetenskapliga fenomen. Det leder till att barnen inspireras, motiveras och stimuleras och 
utvecklas i deras språkutveckling och kommunikation med andra. 
Genom att barnen får observera, experimentera erbjuds möjligheter att upptäcka olika 
samband och förändringar i naturen (Utbildningsdepartementet, 2010). Grunden för kunskap 
är erfarenheter via sinnena. Första steget i lärandet är att egenskaper och förlopp registreras av 
sinnesorganen (Andersson, 2003). Min studie kommer handla om barns beskrivningar och 
frågor kring ett experiment som handlar om gasers egenskaper. 

Syfte 

Syftet med denna studien är att med hjälp av ett experiment, se hur barn kommunicerar kring 
gasers egenskaper. 

Frågeställningar 

� Vilka frågor ställer barnen under experimentet som handlar om gasers egenskaper?  

� När i de fyra olika stegen i experimentet ställer barnen frågor om fenomenet? 

� Vilka ord använder sig barnen av för att beskriva fenomenet?   



 

2 
 

Forsknings- och litteraturgenomgång 
Människors egna erfarenheter ses som en förutsättning och tillgång i lärandeprocessen. Vi 
människor möter omvärlden med olika erfarenheter som ligger till grund för hur människan 
tar sig igenom och erfar händelser i omvärlden (Thulin, 2006). Björling (2016) förespråkar 
även för att barnen ska uppmuntras till att göra kritiska observationer och vara öppensinnade 
inom ämnet naturvetenskap, att pedagogerna ska vara närvarande för att kunna uppmuntra och 
ge barnen stöd i deras tankar och funderingar. Människan försöker förklara, skapa modeller 
och hitta samband med hjälp av nya ord/begrepp, det här kan göras genom muntliga 
resonemang. På det viset kunde elever visa sitt kunnande även om de inte använde den 
korrekta naturvetenskapliga terminologin (Skolverket, 2008). 

Det som görs i förskolan kommer ha en övergripande påverkan på hur barnen kommer 
uppleva lärandet av de olika ämnena senare i livet (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). 
Lärandet är en del av livet och de första åren i människans liv är viktiga för hur man kommer 
förhålla sig till omvärlden och andra människor (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). 

Styrdokument 

I förskolans läroplan står det att: ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 
förståelse för naturvetenskap och i samband med naturen, liksom sitt kunnande om växter, 
djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” (Skolverket, 2016, s. 10). 

Läroplanen framhäver även att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat 
talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, 
ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Skolverket, 2016, s. 10).  

Experiment i förskolan 

Barn utforskar naturvetenskapen och sitt lärande genom den verbala kommunikationen, i sitt 
samspel med andra barn, till exempel genom experiment i olika former. Genom experiment 
kan människan upptäcka hur exempel luft och vatten beter sig och varför vissa saker sker 
(Weinhold, 2010). Synliggörandet av fenomenet som barnet ställer frågor kring kan leda till 
värdefullt lärande och barnen får vara aktiva i sitt egna lärande, vilket kan göra det mer 
konkret. Barn får på så sätt vara med och forma den pedagogiska miljön och det innehåll som 
utförs i förskolan (Thulin, 2010). 

Barn som är i miljöer som erbjuder tankemässiga utmaningar, utvecklas och det skapar 
förutsättningar för lärande (Doversborg & Pramling Samuelsson, 2000). Genom att låta 
barnen gissa, fråga, värdera och så småningom lära sig förutse, börjar barnen träna logiskt 
tänkande och barns tankeprocess är viktig för deras utveckling (Brogren & Jonasson, 2010). 
Undersökande arbetssätt i förskolan 

Barn är kreativa och fyllda av nyfikenhet, de har funderingar kring naturfenomen (Brogren & 
Jonasson, 2010). Både Elfström (2008) och Thulin (2011) skriver om barns nyfikenhet och 
deras glädje i att utforska, forska, undersöka och hur det kan leda till ett större intresse i de 
naturvetenskapliga ämnena. Men för att barn ska kunna förstå och förklara omvärlden 
förespråkar Brogren och Jonasson (2010) att barn behöver kunskap om omvärlden, för det är i 
den de utvecklas. 
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Barns frågor 

Barn i förskolan ska uppmuntras till att söka svar på sina frågor (Brogren & Jonasson, 2010). 
Vilka idéer som verkligen uppstår, beror inte bara på resultaten av experimenten utan också på 
hur barnen funderar över dem och hur de behandlar informationen (Harlen, 1996). De 
funderingar som barn kan ha haft när de började experimentera, förändras ibland som resultat 
av vad de gör, iakttar och hur de tolkar det som händer (Harlen, 1996).  

Trots den breda föreställningen om att utgå från barns frågor, från situationer i barnens vardag 
och att förskolan ska bygga ett naturvetenskapligt lärande utifrån dem. Doversborg och 
Pramling Samuelsson (2000) skriver att barn tycker om att ställa frågor som kan handla om 
allt mellan himmel och jord. Men Hansson, Löfgren och Pendrill (2014) skriver att det 
förekommer lite forskning om vad barn ställer frågor kring och vilka fenomen frågorna 
handlar om. 

Förskolan bör ta tillvara på barnens spontana frågor angående naturvetenskapliga fenomen, 
det inspirerar, motiverar och stimulerar barns språkutveckling och kommunikation med andra 
(Brogren & Jonasson, 2010).  

Thulin (2010) nämner hur öppna frågor under ett lärandetillfälle stimulerar barn till att sätta 
ord på sina tankar och erfarenheter. Frågorna som barnen ställde i studien ses som ett uttryck 
för barnens nyfikenhet. Barn vill undersöka och förstå samband som finns i deras omvärld. De 
frågorna som barn ställer är de viktigaste då de ställs utifrån en meningsfull situation från 
barnets perspektiv och utifrån deras sätt att se på världen (Thulin, 2010). Barnens frågor i 
Thulins (2010) studie hamnade i olika kategorier. De kategori rubrikerna blev `frågor om 
redskapen`, `frågor om innehållet` och `frågor utanför temat`.  

Luft/gas 

Att arbeta med ett transparent ämne som luft är inte alltid lätt. Luft är något som bara finns 
runtomkring oss, som en naturlig del i människans liv (Persson Gode, 2008). Persson Gode 
(2008) skriver om hur det kan bli konkret med ordet luft när tillexempel en man blåser upp en 
ballong. När detta sker är det lätt att åskådliggöra hur luften gör att ballongen sväller upp. 
Men de kan bara åskådliggöra det genom att veta att vi andas in luft och andas ut luft, annars 
blir det inte konkret att ballongen har luft i sig (Persson Gode, 2008). Undersökningen 
”Grönskande är naturvetenskapliga teorier” handlar om elevers begrepp och materiens 
byggnad och egenskaper, speciellt luft och gas (Andersson, 2003). I den här undersökningen 
tar de upp hur elevers begrepp om det gasformiga tillståndet, oftast handlar om luft. Eleverna i 
studien var mellan 11–12 år och studiens resultat visade att eleverna inte nödvändigtvis ser 
luft som till exempel gas, utan betraktar gas och luft som skilda saker. Alla elever är inte 
heller klara med att gas är ett överordnat begrepp till luft, och att luft är en blandning av olika 
gaser (Andersson, 2003). 

Flyta/sjunka 

Flyta/ sjunka används mycket i förskolan i de vardagliga aktiviteterna, då med hjälp av vatten 
och objekt som släpps ner i vattnet. Persson Gode (2008) skriver om hur barnen tycker det är 
roligt att släppa ner saker i vatten och sedan se vad som händer och försöka väcka barnens 
förmåga till reflektion, tänkande kring vad som sker. Det är viktig för barn att få ställa 
hypoteser eller gissa om vad som händer med föremålen är en bra metod för att få igång 
barnens tänkande (Persson Gode, 2008). 
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När de gör aktiviteterna förser sig barnen med förklaringar om varför objekt flyter och sjunker 
(Hsin & Wu, 2011). Barnen i Hsin och Wu (2011) studie intervjuades före och efter en 
instruktion för att undersöka deras förståelse om hur vikt och volym av ett objekt är relaterade 
till fenomenet flyta och sjunka. Barnen som var 4 år hade någorlunda förklaringar för hur 
objekten kunde flyta och sjunka medan 5 åringarna använde sig av vikt som en förklaring för 
att saker kunde flyta. För att barnen ska kunna se om ett objekt kan flyta/sjunka i vatten 
behöver barnen jämföra objektens densitet med vattnets densitet. I denna studien fick barn 
mellan 4–5 år frågan om ett objekt skulle flyta eller sjunka, det visade sig då att det var lättare 
för barnen att gissa rätt då densiteten på objektet var högre än vattnets densitet. Det verkade 
var svårt att gissa på vad de objekten som var nära till vattnets densitet Hsin & Wu, 2011). 

Teoretiska utgångspunkter 

Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet har grunden i Vygotskijs tankar och att lärandet sker i sociala 
sammanhang. Människan lär sig i alla situationer (Elfström, 2008). I det sociokulturella 
synsättet ses lärandet och kunskapen inte enbart inom individen utan även mellan individerna. 
Säljö (2010) betonar att i det här perspektivet tolkas omvärlden i gemensamma och kollektiva 
sammanhang. Han talar även om språket som medierande, att språket blir ett verktyg eller ett 
redskap för tänkandet (Säljö, 2010). Elfström (2008) skriver att barnen använder sig av 
språket de behöver beroende på viken situation eller vilket sammanhang det de säger ska in, 
med det vill de säga att människan utvecklar begrepp som svar på kommunikativa 
utmaningar. I det sociokulturella perspektivet ses lärarnas handlingar som mycket 
betydelsefulla för barnens utveckling. Mediering får en effektiv roll då barnen är tvungna att 
förhålla sig till vuxnas sätt att kommunicera och de måste ta till sig de språkliga redskapen för 
att kunna delta i interaktion och påverka sin omvärld (Säljö, 2010). Det intressanta i det här 
perspektivet är inte resultatet utan snarare processen som leder fram till svaret. Människor 
formas som sociokulturella varelser genom sina erfarenheter och det utgör basen för 
tänkandet och det inre talet. Förståelsen för hur vi människor lär och utvecklas placeras i 
samhälleliga sammanhang (Säljö, 2010).  

Metodologisk ansats och val av metod 

Urval 

Efter att förskolechefen gett sitt godkännande kontaktades en förskola i en mellan stor stad i 
Mellansverige med två avdelningar. På förskolan fanns sammanlagt 38 barn men i 
årsgrupperna 2011–2012 fanns 12 barn som studien gjordes med. Samtliga 12 barn fick 
samtycke från vårdnadshavarna att delta i studien (Bilaga 3). Barnen deltog i grupper om 2 i 
varje och det gjordes sammanlagt sex intervjuer. Intervjugrupperna som deltog döptes till A, 
B, C, D, E och F. 

Datainsamlingsmetod 

Kvalitativ intervju 

I den kvalitativa intervju formen är endast frågeområdena bestämda, medan frågorna kan 
variera från intervju till intervju. Syftet med denna intervjuform är att få den som blir 
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intervjuad att ge så uttömmande svar som möjligt. Liksom samtalet är denna intervjuform 
utformad som ett samtal där den ena repliken ger den andra, där det utvecklas en dialog med 
den/de som intervjuas. Det är intervjuaren som har bestämt vilket ämne som personerna som 
är med i studien ska prata om (Johansson & Svedner, 2010). 
Då det eftersträvas att det som sägs skrivs ner ordagrant, brukar intervjuaren oftast spela in 
intervjuerna på band för att sedan kunna transkribera och skriva ut det (Johansson & Svedner, 
2010). 

Fördelarna med den kvalitativa intervjun är att den ger intressanta resultat och kan ge rätt 
användbar kunskap. Den här intervjuformen kan ge djupgående och uttömmande kunskap om 
de frågor som ställs, om frågorna ställs på rätt sätt.  
För att göra frågor som ställs undersökningsbara och gå vidare i processen kan man använda 
sig av produktiva frågor. Det är frågor som inspirerar till en produktiv verksamhet (Elfström, 
2008). De produktiva frågorna kan leda till eller inspirera till olika aktiviteter. Den här typen 
av frågor ökar barnens uppmärksamhet och får dem att observera och titta närmare på den 
aktivitet som görs (Elfström, 2008). Gruppintervjuer leder ofta till spontana och 
känsloladdade uttalanden i det ämne som diskuteras (Kvale, 1997).  

Svävande bubblor 

Experimentet som gjordes kallas svävande bubblan, men med en egen variant av den. 
Experimentet handlar om att flyta/sjunka i gas och gjordes för att se hur barn ställer frågor 
och beskriver olika fenomen kring en aktivitet. I bakgrunden har jag nämnt flyta sjunka fast 
med vatten, det vill jag koppla till mitt experiment fast att det här experimentet handlar om 
gasers densitet. Experimentet har fyra olika steg som gjordes. Det första steget handlar om 
introduktionen av experimentet. Barnen fick blåsa ner bubblor och släppa leksaksbilen och 
duplobiten ner i den tomma lådan. Steg två handlar om blandningen mellan vatten och 
bakpulver där bakpulver hälldes ner i lådan för att sedan täckas med vatten. I det här steget 
bildades gasen koldioxid. Tredje steget handlar om att blåsa ner bubblor i gasen koldioxid för 
att sedan se vad som sker. Bubblorna ska i det här fallet sväva i koldioxiden tills de spräcks av 
någon anledning. Steg fyra handlar om att släppa ner leksaksbilen och duplobiten för att se 
om det blir någon skillnad med dem i koldioxiden.  

Procedur 

Det första som gjordes när barnen kom in i rummet var att hälsa dem välkomna. Det följdes 
av att fråga barnen om de ville vara med i studien och om de godkände att deras röster 
spelades in under experimentet. Det användes en intervjuguide (Bilaga 1) för att inte något 
steg skulle glömmas bort i experimentet och det fanns ett intervjuprotokoll (Bilaga 2) så 
beskrivningarna och de frågor barnen ställde kunde skrivas ner under studiens gång. 

Lådan som skulle användas under experimentet stod på bordet när barnen kom in i rummet 
och frågan som ställdes till barnen var om de såg något i lådan, det här för att skapa 
nyfikenhet kring skeendet i lådan. Det var fyra steg i experimentet för att barnen skulle få en 
chans att se olikheter mellan stegen. Det första steget handlade om vad som händer med 
bubblorna, dupplobiten och leksaksbilen när vi släpper ner dem i lådan, utan att ha gjort något 
med lådan. Barnen fick prova själva att blåsa och att släppa en varsin sak ner i lådan. Sedan 
diskuterade vi kring antingen en fråga barnen hade eller en produktivfråga som jag ställde 
kring vad som hände och varför de trodde det blev så. Det valdes att gå vidare till nästa steg 
när barnen började ställa frågor kring `vad som skulle hända sen? `. Det andra steget som 
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handlade om att blanda vatten och bakpulver ner i lådan. Barnen fick ha i en varsin sak i 
lådan, först skulle bakpulvret ner i lådan för att hälla vatten över det. När vatten och 
bakpulver blandas bildas koldioxid. Barnen diskuterade med hjälp och stödfrågor från mig. 
När blandningen hade stått ett tag så var vi vid steg tre, i det här steget blåste jag ner en 
bubbla först och vi kollade vad som hände och sedan fick barnen blåsa ner bubblor i lådan. 
Alla fick vara med och blåsa om de så ville. Barnen fick jämföra hur bubblorna reagerade 
utan blandningen i lådan och hur det blev när blandningen var i lådan. 

I det här steget hade barnen diskussioner om varför det kom sig att bubblorna svävade i lådan. 
När barnen diskuterat kring fenomenet och provat att blåsa så gick vi vidare till fjärde steget. I 
det här steget skulle barnen släppa ner duplobiten och leksaksbilen för att se om det blev 
någon skillnad med dem i lådan. Innan de släppte så fick barnen gissa på vad de trodde skulle 
hända med artefakterna innan de släppte dem i lådan.  
Efter att fjärde steget var klart, fick barnen pröva sakerna de hade frågat efter under 
experimentets gång. De hade även chansen att ställa frågor om det var något de hade funderat 
över kring gasers egenskaper. 
Databearbetning 

Det inspelade materialet transkriberades ordagrant. Efter att det inspelade materialet 
transkriberats ner, användes en matris (Bilaga 2) för att se vilket transkriberat material som 
hörde till vilken fas. Sedan markerades de frågor som ställts i respektive fas och frågorna 
sammanställdes. De ord som barnen beskrivit fenomenet med fördes ner i en matris för att se 
vad de använda sig av för sorts beskrivningar av händelserna i experimentets olika delar. När 
allt förts ner i dokument och i intervjuprotokollet kunde jag se när barnen ställde frågor och 
vad för slags beskrivningar de använde sig av. Utifrån resultatet som blev i studien valdes 
kategorierna och rubrikerna ut. Orden som barnen använde sig av delades in i olika ordklasser 
som fick rubrikerna verb, adjektiv och substantiv. 

Tillförlitlighet 

När det kommer frågan om tillförlitlighet och om resultatet i studien skulle bli detsamma på 
en annan förskola i ett annat län, eller om det skulle bli ett helt annat resultat. Så har resultatet 
i studien försökt säkerhetsställas genom att samma intervjuare har haft alla intervjugrupperna 
med hjälp av samma intervjuguide. När intervjuerna pågick ställdes liknande frågor från 
intervjuaren för att resultaten skulle bli så pålitliga som möjligt.  

Generaliserbarhet 

Om samma undersökning gjort på en annan förskola så skulle resultatet kunna bli liknande det 
som jag fått fram i min studie. Men barn på en annan förskola skulle lika gärna kunna ha 
andra uppfattningar kring vad som sker i experimentet kring fenomenet gasers egenskaper. 
Då barnens kommunikation och beskrivningar av fenomenet är grunden för studien, så skulle 
reliabiliteten bli annorlunda om det var andra barn som skulle göra studien, då alla 
verksamheter är annorlunda. Men det betyder inte att resultatet som kommit fram är oviktigt. 
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Etiska överväganden 

De etiska övervägandena är mycket viktiga vid forskning där människan deltar, i synnerhet 
minderåriga. Forskaren har ansvar för att förebygga skada och se till att de deltagandes identi-
tet inte kommer röjas (Vetenskapsrådet, 2011). Det finns fyra etiska principer dessa är, in-
formationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Den viktig-
aste principen inom forskningsetiken handlar om att informera om sin undersökning och att 
personerna ger samtycke till att delta, samt att de som deltar ges information om att de kan av-
bryta sin delaktighet i undersökningen även om de gett sitt samtycke till att delta i studien 
(Löfdahl, 2014). Det första som gjordes i min studie var att ringa förskolechefen och infor-
mera om vilken metod som skulle användas och vad syftet med studien var, det är till för att 
få tillstånd att göra undersökningen (Vetenskapsrådet, 2011). 
 
Då studien riktar sig mot barn under 15 år, informerades även vårdnadshavarna om studien 
och hur den var utformad. Det är för att få tillåtelse från båda vårdnadshavarna om att deras 
barn fick delta i studien (Vetenskapsrådet, 2011). Vårdnadshavarna fick information om att 
det skulle göras ljudupptagningar medan intervjuerna utfördes och när barnen kommunicerade 
kring fenomenet. Informationen innefattade att barnen var med i studien frivilligt och att det 
alltid är tillåtet att avsäga sig sin plats i studien oavsett tidpunkt, utan konsekvenser. Veten-
skapsrådet (2011) förespråkar att forskarna har som krav att informera om studiens syfte och 
utförande till deltagarna och vårdnadshavarna. Konfidentialitetskravet är att personerna som 
ingår i undersökningen ska behandlas med största konfidentialitet. Personuppgifterna ska för-
varas på ett ställe där obehöriga inte kan komma åt dem. Nyttjandekravet är att de uppgifterna 
som samlas in i undersökningen om enskilda personer endast får användas för forskningsän-
damålet (Bryman, 2008). För att försäkra mig om att bara jag hade tillgång till materialet låste 
jag in det för obehöriga. Intervjumaterialet på telefonen fördes över till ett USB som låstes in 
med resten av dokumenten. När uppsatsen är godkänd förstörs allt material som samlats in un-
der studien.  
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Resultat och analys 
Intervjugrupper är döpta till A, B, C, D, E och F.  

Förskolebarnens frågor kring experimentet 

Barns frågor kring saker de känner igen 

I experimentet ställde barnen matrelaterade frågor, det var saker de känner igen och har sett 
någonstans. En av de sakerna var bakpulvret som skulle blandas tillsammans med vatten för 
att bilda koldioxid. Barnen kopplande bakpulvret och blandningen till mat, eller bakning. Till 
exempel: ”Ska vi laga pannkaka?” ”Ska vi göra hamburgare?” ”Ska vi baka?” 

När det kommer till mat så ställde gruppen F om de fick äta blandningen som var i lådan, då 
de tyckte det såg ut som smeten när pannkakor görs.  

En annan sak som barnen kände igen var ljudet som blev när bakpulvret och vattnet blandades 
i lådan. Ljudet som grupperna B, C och D hör när bakpulver och vatten blandas kopplar 
barnen till drycken coca-cola och kolsyra eller vattensyra.  
 
Jag – ”Vad hände när vi blandade vatten och bakpulver?”  

Björn – ”Det lät som kolsyra” 

Alma – ”Eller så är det vatten” 

Björn –”Vattensyra” 

Alma – ”Eller bubbelvatten.” 

Barns frågor kring görandet  

Barnens frågor handlade mycket om görandet och det handlade om de materiella sakerna och 
vad de var till för. Till exempel: ”Vad är såpbubblorna till?” ”Vad är skeden till?” ”Ska vi 
smälla ner skeden?” ”Får jag blåsa?” 

Grupp F frågade i fall det var okej att kleta med blandningen som fanns i lådan. Det var något 
som återkom genom hela experimentet.  

Det kom frågor kring vattnet och i fall det var varmt eller kallt. Det här verkade barnen koppla 
till att bubblorna kunde sväva eller flyta i lådan med koldioxid.   

Barns frågor kring att utveckla experimentet 

Grupp C tog experimentet ett steg längre än de andra grupperna, de ville lägga till ett föremål 
i experimentet. Det fanns en pappersrulle på bordet som barnen uppmärksammade och 
undrade vad som skulle ske om de släppte ner hushållspapper i lådan. Det som barnen sa 
kommer i en konversation här nedan: 

 
Alma – Ska vi prova med papper? 

Björn – Vi släpper ner duplon och pappret samtidigt  

Jag – Vad hände? 

Björn – Båda kom ner först, det var för hon hade knycklat ihop pappret som en boll. 

Jag – Ska vi prova igen? 

Björn – Ja, med ett platt papper. 3,2,1 
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Jag – Vilken kom ner först? 
Björn – Min (duplo), för att den är tyngre. 
 
När ställde barnen frågor och om vad 
Barnen ställde olika frågor i de olika stegen. I det första steget handlar barnens frågor om gö-
randet och om de får prova att göra sakerna. I det andra steget handlar barnens frågor om sa-
ker de känner igen, blandningen och bakpulvret blev en igenkänningsfaktor kring mat och 
bakning. I det tredje steget handlar barnens frågor om görandet och det taktila, i fall de får 
kleta och gegga med blandningen. I det fjärde steget fick barnen utforska och utveckla experi-
mentet i fall de hade några förslag. Så barnens frågor handlade om att utveckla experimentet.  
 

Förskolebarnens beskrivningar av fenomenet 

Barnen använde sig av olika ord för att beskriva händelserna kring experimentet. Jag har delat 
in orden i olika ordklasser för att få en tydligare överblick kring barnens beskrivningar. 

Adjektiv/ adverb 
Adjektiv beskrivs som hur något är eller hur något ser ut. I den här kategorin hamnar orden 
barnen beskrev utifrån hur det såg ut eller hur det är. Orden blev mjuk, lätt, tung, platt, tyngre, 
tjockt, varm, kallt och större. 
 
Varmt/kallt 
Grupp E beskrev som att det bildades varm luft när vatten och bakpulver blandades och att det 
var därför bubblorna kunde sväva i lådan. När sedan koldioxiden hade försvunnit så bestämde 
Magnus att den varma luften var borta och att det var kall luft i lådan och det var därför 
bubblan åkte ner till botten. I varje grupp var det två stycken barn och i grupp E hade de olika 
tolkningar på varför bubblan svävade. Magnus beskrev det som varm luft medans Agnes 
beskrev det som vind. Så här såg diskussionen ut: 

Jag – ”Varför tror ni bubblorna ligger ovanför bakpulvret och vattnet?” 

Agnes – ”För att det blåser så här.” (Hon viftar med armarna och påvisar vind) 

Magnus –”Ja det är varmt.” 

Jag – ”Fast nu åkte de ju bara rakt ner bubblorna.” 

Magnus – ”Ja dom är lätta och det blev kallt, det gissar jag.”  

 

Verb 

Verb beskrivs som något man gör eller något som händer. Här hade barnen olika beskrivningar 
kring skeendet i experimentet. De orden blev faller, flyger, blåser, studsar, neråt, uppåt, häller 
i, svävar, sjunker, stiger, kokar, sprack, smälter och viftar 

Grupp B beskrev det som att bubblorna svävade när de hamnade i lådan tillsammans med 
koldioxiden. Då bubblorna la sig över koldioxiden tills de sprack. Så här såg deras konversation 
ut. 

Svävar 

Karl – ” De svävar” 

Jag – ”Varför tror vi att de svävar då?” 
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Mia – ” För att det är svävare” 

Jag – ”En svävare?” 

Mia – ”Ja” 

Karl – ”De svävar uppåt och neråt” 

Mia – ”Ja som ett pianospel” (Hon låtsats trycka ner tangenter som på ett piano)  

Substantiv  

I den här ordklassen hamnade orden Vind, skum, vattensyra, kolsyra, bubblor och saltpulver.  

Vind 
Grupp C använde sig av ordet vind för att beskriva varför bubblan flyger åt olika håll när 
barnet Björn viftar med armarna. Den här händelsen uppstod när en bubbla hamnade utanför 
lådan och barnet Björn inte ville få den i ansiktet och började vifta med armarna.  

Björn – ”När jag viftar med armarna åker de (bubblorna) så bara”. Han visar med armarna 
att bubblorna åker åt olika håll.  

Jag – ”Varför tror ni det blev så?” 

Alma – ”Kanske för att Björn gjorde vind.”  

Den här diskussionen var en påvisning på vad grupp C diskuterade kring varför bubblan 
ändrade riktning när Björn viftade med armarna.  

I grupperna A, B och D använde sig barnen av beskrivningar som förklarar vad de gör kring 
bubblan. Orden barnen använde sig av var blåsa, smälla och spricka. 

Ett annat exempel som barnen i grupp B diskuterade, var varför bubblorna svävade. När jag 
frågade barnen varför bubblorna svävade i lådan, så svarade barnet att det berodde på att vi 
blåste bubblorna i lådan innan vi gjorde blandningen och för att vi sedan blandade bakpulver 
och vatten i lådan och efter det blåst ner bubblor igen. Alla de stegen gjorde att bubblorna 
svävade i lådan.  

 
 

Diskussion 

Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att se hur barn kommunicerar kring gasers egenskaper och de frågor som 
barnen ställer kring fenomenet. I mitt resultat kunde jag se hur barnen ville vara med och 
prova genom att de uttryckte det verbalt. Resultatet visar att alla grupper ställde frågor men 
inte alla barn. Frågorna som barnen ställde hamnade mest om sakerna runtomkring och inte 
själva skeendet i experimentet. Doversborg och Pramling Samuelsson (2010) skriver att barn 
tycker om att ställa frågor, men när det kommer till min studie visas det att deras tes inte 
stämmer, då barnen inte ställde så många frågor kring experimentet eller om något annat 
egentligen heller. Harlen (1996) skriver om hur idéerna som uppstår inte bara beror på 
resultatet av experimentet utan också på hur barnen funderar över dem. Så barnen i min studie 
kanske inte hade någon förståelse kring eller erfarenheter av experimentet som gjordes och 
därför ställdes inga frågor. En annan orsak till att barnen inte ställde frågor kan vara att 
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skeendet inte var så konkret som jag tänkt mig och gasernas egenskaper inte kommer fram då 
de inte syns för blotta ögat. När det kommer till barnens så hamnade de i olika kategorier 
utifrån resultatet jag såg i analysen av studien. De kategorierna fick rubrikerna barns frågor 
kring saker de känner igen, barns frågor kring görandet och barns frågor kring att utveckla 
experimentet. 

I resultatet visade det sig att barnen använde sig av olika ord från olika ordklasser för att 
beskriva sin förståelse kring experimentet som handla om gasers egenskaper. Thulin (2011) 
beskriver hur introduktionen av naturvetenskap och dess språk kan ses som ett sätt att erbjuda 
barnen ett redskap till att förstå sin omvärld. När det kommer till barnens beskrivningar kring 
fenomenet och vad barnen använder sig av för ord visade barnen på ett naturvetenskapligt 
tänk kring experimentet, fast de kunde inte sätta den rätta naturvetenskapliga terminologin för 
det. I skolverket (2008) nämner de att elever kan visa sitt kunnande utan att ha det rätta 
naturvetenskapliga språket.  

Barnen i min studie verkade vilja använda alla sina sinnen för att utforska, undersöka och 
förstå sig på experimentet. Förutom att använda sig av synen och hörseln, ville barnen 
använda sig av det taktila och sinnet smak. Det var frågor kring att känna på blandningen eller 
röra runt i blandningen för att sedan gå över mot får jag smaka frågor. Barnen kopplade 
blandningen till bakning och mat så därför tror jag de ville smaka.  

Metoddiskussion 

I min studie använde jag mig av gruppintervju med två personer i varje grupp. En perfekt 
kombination för syftet tror jag skulle vara att blanda observationer och intervjuer och ha gjort 
det flera gånger än en. Det tror jag hade gett en större helhet av hur det ser ut på förskolorna. 
En nackdel med i studiens syfte kan vara min insatts, att den kan haft en påverkan på det som 
barnen gör eller säger. Då studien gick ut på att se hur barnen kommunicerar kring gasers 
egenskaper och vilka frågor de ställer så ligger min metod mycket på det barnen 
kommunicerar till mig. Jag ville inte ställa för många frågor till barnen, utan ville att barnen 
skulle få forska och fundera själva med hjälp av deras frågor eller med hjälp av en 
produktivfråga som jag ställde till dem. De produktiva frågorna ville jag ställa för att barnen 
skulle öka uppmärksamheten mot något speciellt. Det skriver Elfström (2008) om, att 
produktiva frågor ökar barnens uppmärksamhet och de får observera och titta närmare på det 
som sker. Hur de produktiva frågorna blir, är beroende på intervjuarens skicklighet.  
I studien fick barnen gissa vad som skulle ske innan det testades konkret. Det här skriver 
Brogren och Jonasson (2010) är bra då det leder till att barnen börjar tänka logiskt, för att 
sedan kunna förstå sin omvärld. 

Ljudinspelningarna som användes som datainsamlingsmetod tillsammans med 
intervjuprotokollet (Bilaga 2) gav mig möjlighet att kunna lyssna och analysera vad barnen sa 
under experimentet. Där kunde barnens beskrivningar om fenomenet och barnens frågor 
analyseras och skrivas ner och processen kring resultaten kunde börja. Det är inte lätt att 
hinna med att skriva ner allt samtidigt som ett experiment görs, det är en nackdel. Men med 
hjälp av inspelning under intervjuerna så kan jag gå tillbaka och få med det som missats under 
själva tillfället.  

I metoden användes den kvalitativa intervjun. En svaghet med den kvalitativa intervju formen 
är att den lätt kan glida över mot en strukturerad intervju eller bli som en muntlig enkät, om 
intervjuaren inte tänker sig för. Den stora svårigheten med den här metoden är att få den som 
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blir intervjuad att ge så uttömmande svar som möjligt och att svaren avspeglar hans/hennes 
inställning och erfarenheter. En brist kan vara att intervjuaren inte vet hur den kvalitativa 
intervjun ska användas som metod (Johansson & Svedner, 2010). Gruppintervjuer minskar 
intervjuarens kontroll över intervjusituationen, det kan leda till svårigheter att analysera alla 
åsikter som korsar varandra (Kvale, 1997). 

Själva experimentet tycker jag blev som det var tänkt, och alla delar fungerade under 
genomförandet. Barnen i grupperna reagerade inte som jag hade tänkt. Det som barnen la 
största fokus på var bubblorna och att de ville blåsa.  

För att visa på gasers egenskaper och densitet hade andra varianter av experiment kunnat 
göras, för att påvisa det på andra sätt. Densitet kan man med hjälp av vatten påvisa genom att 
använda tunga och lätta saker ner i vattnet för att se vad som sker. I det här fallet gjorde jag 
det med hjälp av gas, vilket kanske inte gör det så konkret för barnen vad vi jobbar med. För 
att visa på att det bildas en gas med bakpulver och vatten hade an kunnat visa det med hjälp 
av en ballong, petflaska, bakpulver och vatten. Då ballongen kommer blåsas upp med hjälp av 
bakpulvret och vattnet, det vill säga koldioxiden som bildas. Eller om det finns olika gaser i 
olika ballonger och visar på det genom att någon flyger upp och vissa ballonger är tunga och 
ramlar ner på golvet. På det viset kan det bli mer konkret för barnen att det finns olika sorters 
gas och de har olika densitet. I experimentet som gjordes i min studie kunde barnen inte se 
gasen, utan bara bubblorna som svävade i lådan och det blev ur min tolkning inte konkret för 
barnen at det hade bildats en sorts gas i lådan.  

Slutsats 

Jag har lärt mig att barnen har en förståelse kring det naturvetenskapliga ämnet och att de med 
hjälp av verb, adjektiv och substantiv förklarade skeendet i lådan på olika vis. Fast barnen 
kanske inte använder den naturvetenskapliga termologin som vi vuxna använder för att 
förklara saker kring samma experiment.  

Implikationer  

Jag tycker man skulle kunna kolla vidare på flera förskolor vad barn ställer för frågor och vad 
de har för funderingar kring gasers densitet. Det skulle kunna göras på flera olika sätt, att man 
börjar med att instruera vad det finns för olika gaser för att sedan gå vidare till exempel 
svävande bubblor. Då skulle barnen kunna ha en större förståelse kring vad en gas är. Denna 
studie skulle kunna göras större och bredare för att vi ska kunna få en större förståelse kring 
4–5 åringars förståelse kring just gasers egenskaper.   
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
Introduktion 
Förskolelärarna väljer ut 2 barn i taget som får komma in och göra experimentet. 
När de kommer in i rummet vill jag skapa trygghet så jag kommer att småprata med barnen 
innan. Sedan få deras medgivande om att vara med i studien och få spela in det som sägs. 
 

• Blåsa bubbla i lådan utan bakpulver och vatten 
• Släppa ner leksaksbil och dupplobit 

• Ha i bakpulver och vatten. Barnen får hälla i. 
• När vi haft i blandningen av bakpulver och vatten blandas koldioxid. När det sker frå-

gade jag barnen vad som hände och barnen fick diskutera och ställa frågor kring feno-
menet.  

• Blåsa ner bubbla i lådan. Innan bubblan blåstes ner i lådan frågade jag vad som hände 
innan vi hade i blandningen i lådan, för att barnen skulle komma ihåg hur det var in-
nan och kunna jämföra med vad som hände när blandningen var i lådan. Efter det dis-
kutera varför bubblan svävade över koldioxiden.  

• Diskutera vad som kommer hända med dupplobiten och leksaksbilen innan vi släpper 
ner artefakterna.   

• Släppa ner leksaksbil och dupplobit i blandningen och se vad som sker.  

Nedtrappning 
När jag gjort alla delar av experimentet och börjar känna att jag har fått det jag behöver börjar 
jag avsluta aktiviteten och fråga barnen om de har några frågor till mig. Sedan säger jag tack 
till barnen för att de ville vara med att experimentera med mig och att jag tyckte det var 
väldigt spännande att höra på deras upplevelser kring lärandeobjektet. 
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Bilaga 2 

 Datum:  Barn: Klockan:  

 Tom låda, bubbla, 
dupplobit & leksaksbil  

Bakpulver och vatten = 
koldioxid 

Blåsa såpbubbla ner i 
lådan med koldioxid 

Dupplobit, leksaksbil, & 
koldioxiden 

     

 Frågor Frågor Frågor Frågor 
     

 Termer  Termer Termer Termer 
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Bilaga 3 
 
Informationsbrev till deltagare i studien  

  
Hej! 

Jag heter Julia Persson och går förskollärarprogrammet vid Karlstad universitet. Just nu 

skriver jag mitt examensarbete med inriktning kemi och experiment. 

  

Syfte med studien  

Jag kommer att göra en studie där syftet är att undersöka hur barnen kommunicerar kring 

lärande-objekt. I mitt fall ska jag göra ett experiment med barnen.   

Frivillighet 	 

Ni har när som helst rätt att avbryta er medverkan i min studie, även om ni från början givit 

ert samtycke. 

Observationerna  

Barnen kommer att vara i en liten grupp på 2–3 stycken vid varje tillfälle, och det tar ca: 20–

30 minuter per grupp. Varje observation kommer att bandas in med hjälp av röstinspelning, 

och inspelningarna kommer förvaras säkert från obehöriga och behandlas med största respekt. 

 

Användning av den insamlade data  

Plats är anonymt och barnet kommer gå under pseudonym för att skydda ditt barns identitet. 

Allt material som jag samlat in kommer att raderas efter att mitt examensarbete har blivit 

godkänt. Mitt examensarbete kommer att publiceras på http://www.diva-portal.org som är en 

webbplats där vi studenter laddar upp våra examensarbeten efter att arbetet är godkänt.   
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Tillstånd för att göra observationer med ert barn 

 
Jag har tagit del av ovanstående information gällande studien och har blivit informerad, om att 
mitt barns deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan vidare motivering. Har 
barnet två vårdnadshavare måste båda ge samtycke för att godkännandet ska gälla. 
  
                        Ja, jag ger mitt medgivande till att min son/dotter får delta i ovanstående studie 
  

             
Min son/dotter heter:……………………………………. 
 

Plats:……………………………….  Datum:       /      2017 
  
 
___________________________            ____________________________ 
 Vårdnadshavares underskrift 1                    Vårdnadshavares underskrift 2 

  
 

Obs! Blanketten ska lämnas in till någon av avdelningarnas pedagoger senast 4 Maj 2017! 
  
Tveka inte att kontakta mig om ni har några frågor. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar  
  
Julia Persson 
XXXXXXXXXXXXXX@hotmail.com 
Telefonnummer: XXX–XXXXXXX  

 


