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Sammanfattning: 

  

Jag och en kurskamrat har framställt ett material inom kemi och fysik. Materialet består av en 

låda innehållandes sex stycken olika experiment med tre olika fenomen luft, ljud och kemiska 

reaktioner.  

 

Studien syftar till att utvärdera detta material som riktar sig till förskolan. En frågeställning är 

om materialet är intressant för barnen och kan väcka ett intresse hos dem för kemi och fysik. 

Den andra är om barnen förstår fenomenen i experimenten och om detta är lämpligt för 

barnens ålder. 

 

Jag har använt mig av intervjuer när jag utvärderat materialet och intervjuat barnen som varit 

med och provat experimenten tillsammans med oss. Vi har varit till tre olika förskolor och 

elva barn har deltagit i studien. 

 

Barnen var väldigt intresserade och ansåg att materialet var roligt och spännande. Barnen 

förstod fenomenen i experimenten och Kemi- och fysiklådan har fungerat bra som ett 

pedagogiskt material för de här förskolebarnen som deltog i utvärderingen.   
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1 INLEDNING 
 

I min lärarutbildning har jag gått inriktning mot naturvetenskap, matematik, teknik. I 

utbildningen läste jag en kurs om ämnet kemi och fysik ur barns perspektiv där jag fick 

inspiration att fördjupa mig mer inom det här ämnet. Naturvetenskap är ett ämne som är 

viktigt för att barn ska bilda sig en uppfattning om hur allt fungerar runt omkring dem. Av de 

naturvetenskapliga ämnena biologi, kemi och fysik är det mest biologi barnen på förskolan får 

kunskaper inom. Inom kemi och fysik är det finns det nästan inget material som är riktat till 

förskolan. Ofta kräver det förkunskaper och mycket planering med att leta i böcker efter 

material att arbeta med. Jag har tillsammans med en annan student valt att framställa ett 

laborativt material inom kemi och fysik som är riktat till förskolan. Kemi och fysik hör till de 

mindre aktiva ämnena och anses som svåra. Elever går ut grundskolan med underkänt i dessa 

ämnen. Vad kan då förskolan göra för att väcka ett intresse för ämnet? 

 

Om barn får arbeta på ett vetenskapligt arbetssätt och får lära känna begrepp inom dessa 

områden redan i förskolan så kanske inte ämnet känns så främmande och svårt. Det ska 

underlätta och lägga en bra grund för den senare skoltiden. Vi vill genom materialet väcka ett 

intresse för ämnet och utvärdera det som vi har framställt. Kemi- och fysiklådan är en 

experimentlåda med sex olika experiment som belyser olika naturvetenskapliga fenomen, luft, 

ljud och kemiska reaktioner. Vi har sedan testat materialet tillsammans med olika barngrupper 

för att se om barnen får en förståelse för fenomenen vi vill belysa i materialet. Är 

experimenten lämpliga för den ålder vi valt på barnen eller är det för svårt? För att få en 

bredare utvärdering av materialet så har jag valt att utvärdera det ur barnens perspektiv och 

min studiekamrat Anneli Olsson har valt att utvärdera den ur pedagogernas perspektiv.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Ett mål att sträva efter enligt förskolans läroplan är att barnen utvecklar en förståelse för sin 

egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt 

kunnande om växter och djur. (Lpfö98). Enligt mina erfarenheter så arbetar många förskolor 

med naturkunskap. Barnen är ofta ute i naturen och får kunskaper om växter och djur. Det 

finns bra litteratur riktat mot förskolan. Inom ämnet kemi och fysik ser det inte lika ut. Där 

finns inte lika mycket material som riktar sig till förskolan och många pedagoger kan känna 

sig främmande att arbeta med dessa ämnen. Många anser att det hör till skolan och anser sig 

inte ha tillräckligt med kunskap inom området. Samtidigt sviktar intresset för naturvetenskap 

vilket leder till brist på forskning inom området. Allt runt omkring oss är naturvetenskap och 

vi träffar dagligen på naturvetenskapliga fenomen. För att barn ska få förståelse för sin 

omvärld hur den fungerar så måste vi i förskolan arbeta med dessa ämnen. Det blir viktigare 

för varje dag på grund av tekniken som utvecklas hela tiden. Syftet är inte att få fram de mest 

studiebegåvade barnen utan att de ska känna att naturvetenskap är till för alla och 

betydelsefullt för att få en förståelse för fenomen runt omkring oss. 

 

 I läroplanen står det att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Naturvetenskapen hjälper barnen att förstå hur världen fungerar. Ett vetenskapligt arbetssätt 

får barnen att lära sig vara aktiva och tänka själva. Läroplanen belyser även där att förskolan 

ska ge barnen hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själv. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2003) skriver att erövra sin omvärld i betydelsen att göra den begriplig 

och bli kompetent att agera i den är en process som startar redan i förskolan och har sin grund 



 2 

i de relationer och de erfarenheter som varje barn är en del av. I skolverkets dokument 

Kvalitet i förskola (2005) beskrivs ”Innebörden av förskolan uppdrag kan sammanfattas som 

att innehållet i förskolan ska leda till att barn omfattas av vårt samhälles gemensamma normer 

och demokratiska värderingar samtidigt som de ska utveckla en förståelse för sig själva och 

sin omvärld”. (s.9). Förståelsen för sig själva och sin omvärld sker i arbetet med 

naturvetenskap.   

  

1.2 Litteraturgenomgång 

 

 ”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar, till lek och 

aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden.” (Lpfö98) Jag har i mitt 

examensarbete tillsammans med en studiekamrat framställt ett material inom kemi och fysik 

riktat mot förskolan. Syftet med det är att väcka ett intresse hos både barn och pedagoger för 

ämnet. Men varför behövs det kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena och varför 

redan i förskolan? Flera av författarna till litteraturen menar att det är genom 

naturvetenskapen barn lär sig om omvärlden och det är något som läroplanen beskriver att 

förskolan ska arbeta med. Jag har valt att dela upp litteraturgenomgången i fyra rubriker. 

Varför anser författarna till litteraturen att det är viktigt med naturvetenskap, vilka 

uppfattningar har vi om naturvetenskapliga ämnen i vår svenska skoltradition, barns lärande 

och hur ser ett naturvetenskapligt arbetssätt ut. 

 

1.2.1 Varför behövs kunskaper inom naturvetenskapliga ämnen? 
 

Elstgeest m.fl. (2000) menar att genom naturvetenskapen så utvecklar barnen en förståelse för 

världen runt omkring sig. Det blir viktigare för varje dag på grund av tekniken som utvecklas 

hela tiden. Sjøberg (2000) beskriver detsamma att naturvetenskap och teknologi idag är en 

viktig del av vår livsform. Det är en förståelse och tolkning av omvärlden. Naturvetenskapen 

söker att både ge en beskrivning och en förklaring av verkligheten.  

 

Sjøberg (2000) menar att ett vikande intresse för naturvetenskap och teknik håller på att skapa 

rekryteringsproblem för forskningsindustri och näringsliv i de nordiska länderna. Många 

länder i västvärlden upplever motsvarande utveckling. Elfström m.fl. (2008) beskriver att 

också inom lärarutbildningen har antalet studenter som väljer naturvetenskaplig inriktning 

minskat, vilket avspeglar ett vikande intresse för ämnen som kemi, fysik och biologi i grund 

och gymnasieskolan. 

 

Elstgeest m.fl. (2000) belyser vikten av att arbeta med naturvetenskap redan tidigt i förskolan 

för att väcka ett intresse för ämnet. Författaren menar att det finns bevis för att barns attityd 

till naturvetenskap bildas tidigt. Vid 11-12 års ålder har barn redan en uppfattning om vad de 

anser om ämnet. Barn har idéer om naturvetenskapliga fenomen redan som små innan de 

börjat i skolan. Att starta det arbetet tidigare kan bidra till ett ökat intresse för ämnet och att 

det inte känns så främmande och svårt. Ytterligare ett argument för att starta arbetet tidigt i 

förskolan är att barnen föreställer sig världen genom naturvetenskapen. Ett exempel på en 

felaktig föreställning kan vara att en viss kraft sätter föremål i rörelse och att det inte krävs 

någon kraft för att bromsa den. Barn får lära sig tidigt hur omvärlden fungerar. 

Mantzicopoulos m.fl.(2008) har gjort en studie i USA om yngre barns uppfattningar om 

naturvetenskap. Författaren belyser att barn är av naturen nyfikna och intresserade av 

naturvetenskap. De är nyfikna på världen omkring dem. En orsak till de negativa åsikterna 

barn kan ha om ämnet beror på att de inte har tillräcklig erfarenhet om det. Barn får mer 
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matematik och språk i skolan än naturvetenskap. Vetenskap skulle ingå lika mycket i de tidiga 

skolåren som de andra ämnena. För att motverka dessa negativa åsikter om ämnet belyser 

författarna vikten av att introducera ämnet tidigt och skapa en mening med det. Det är en 

viktig del i läroplanen. 

 

I det svenska NOT-projektet (2005) från skolverket beskrivs att naturvetenskap och teknisk 

utveckling är avgörande för ett konkurrenskraftigt kunskapssamhälle och för ekonomisk 

tillväxt. Den utvecklingen påverkar oss i vår tillvaro och vi behöver goda kunskaper inom 

dessa områden för att förstå händelser och fenomen i omgivningen. Bakgrunden till projektet 

var ett ökat behov av utbildade vilket kunde förutses inom framtidens arbetsmarknad. 

Sveriges arbetsmarknad och industri har en inriktning som kräver ett stort antal utbildade 

inom området.  

 

1.2.2 Uppfattningar om naturvetenskap 
 

Sjøberg (2000) menar att barns intresse för naturvetenskap är ständigt aktuell och har 

engagerat filosofer i alla tider. Naturvetenskapen uppstod för att förklara och förstå 

verkligheten på ett sätt som inte hänvisar till myter, traditioner, auktoriteter eller gudar. 

Elfström m.fl. (2008) beskriver att naturvetenskap har tidigare haft hög status och ansetts som 

ett svårare ämne mer lämpat för studiebegåvade barn. Författaren menar att alla barn utforskar 

världen utifrån sina förutsättningar. Många förskollärare saknar utbildning inom 

naturvetenskap och får en uppfattning om att naturvetenskap är svårt. I fortbildningskurser 

blir de förvånade över hur mycket vardagserfarenheter som är kopplat till kemi, fysik och 

biologi. Jakobsson (2003) belyser vad mycket kemi det finns runtomkring oss i vardagen. 

Många gläder sig över kemin man upplever och ser, men kanske inte alltid uppfattar att det är 

kemi. Många tror att kemi är farligt och olämpligt för barn att hålla på med. Författaren menar 

att det finns ofarliga försök som är intressanta och roliga. Kemi behöver inte vara farlig, den 

är ändå förståelig. 

 

Enligt Sträng och Persson (2003)  handlar det även om synen inom vår kultur och tradition på 

naturvetenskap. Författaren menar att undervisningen inom naturvetenskap möjligen får dig 

att tänka på en organiserad lektion i fysik på högstadiet. Så säger vår västerländska kultur där 

vi har fasta definitioner på vad man övar i utbildningssystemet. Det kan vara därifrån attityden 

hos pedagoger kommer om att ämnet är för svårt för förskolan. Vidare menar Sträng och 

Persson (2003) att undervisning i naturvetenskap inte haft av tradition, småbarnen i 

blickpunkt vid debatter och diskussioner om människans förståelse för natur, miljö och 

teknik. Snarare har det för de minsta barnen enbart varit vanan att befinna sig i naturen och 

glädjefyllda upplevelser som en grund för vidare intresse förespråkats. Elstgeest m.fl. (2000) 

menar liksom Elfström m.fl. (2008) att många anser att naturvetenskap är svårt. Även det att 

barnen är vana med mekanisk inlärning. Att bli serverade med färdiga svar om vad som är rätt 

och fel. Att arbeta med naturvetenskap på ett vetenskapligt arbetssätt ger barnen möjlighet att 

själva iaktta, söka svar på det de ser och dra slutsatser. 

 

Sträng och Persson (2003) menar att undervisning i naturvetenskap i förskolan är när 

människan lär sig om sin omgivning. Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) beskriver 

att processen om att förstå och agera i sin omvärld börjar redan i förskolan och det grundar sig 

då i de relationer och erfarenheter barnen bär med sig. Författaren menar att barn ska vara 

delaktiga redan från tidig ålder för att skapa en mening med det de gör. Genom 

dialog/kommunikation och samspel med andra utvecklas människan. Att arbeta med natur, 

miljö, naturfenomen, människors, djurs livs lopp och samspel är viktiga områden som 
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förskolan bör ha fokus på. I förskolan arbetar man ofta med tema och därigenom kan barnen 

tillsammans med vuxna och andra barn utveckla förståelse och kunskap om dem. Utforskande 

och experimenterande verksamhet är viktiga grundstenar i förskolan och barnen försöker med 

detta skapa mening i tillvaron. 

 

1.2.3 Små barns lärande 
 

Sträng och Persson (2003) belyser liksom Sjøberg (2000) att små barn utforskar, undersöker 

och experimenterar för att komma underfund med hur världen fungerar. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2003) menar att hela småbarnstiden ägnar sig barn åt att skapa ordning 

i tillvaron, göra den begriplig och greppbar. Kunskap handlar om att försöka se hur saker 

hänger ihop i den värld de lever i. Elstgeest m.fl. (2000) menar att ett moln på himlen, en 

krusning på vattnet, överallt finns saker att undersöka. Att få undra, fråga, pröva och forska, 

barnet förvandlar det som en nyckel till naturvetenskap. Johansson och Pramling Samuelsson 

(2003) belyser att barn får en begynnande förståelse för naturvetenskapliga processer genom 

att själva vara delaktiga i och tala om dessa. 

 

Dimernäs och Sträng Haraldsson (1996) skriver att det är under barndomen redskap utvecklas 

för det livslånga lärandet som till exempel erfarenheter, tankar och språk. Många situationer 

som barnen senare ställs inför i vuxenlivet hjälps av erfarenheter barnen fått med sig och 

upplevt eller på annat sätt tagit del av. Varje ny händelse leder till att vi lär oss något nytt. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att barns lärande i förskolan handlar om att 

barnen ska få en bred social kompetens, en kommunikativ kompetens, förståelse för olika 

innehåll och fenomen samt en lust och tillit till sin egen förmåga. 

 

Elfström m.fl. (2008) beskriver att Piaget själv uttalade att han önskade att lärarna skulle sluta 

föreläsa och istället stimulera barnens egna ansträngningar och undersökningar. Barn kan 

mycket idag. De lever mitt ibland oss och inte i en avskild barndomsvärld. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2003) belyser att barn behöver utmaningar för att pröva, tänka och 

experimentera vidare. Enligt Elstgeest m.fl. (2000) är det i praktiken ofta lärarens frågor som 

sätter igång den vetenskapliga aktiviteten. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) 

belyser att lärarens intresse och engagemang är viktig för att kunna ta del av barnets värld och 

kunna inta barnperspektiv. Lyssna på barnen och få dem delaktiga och göra sin röst hörd. Det 

är att sätta barnet i centrum. 

 

 

1.2.4 Ett naturvetenskapligt arbetssätt 
 

Elfström m.fl. (2008) anser att alla barn har sedan tidigare skaffat egna kunskaper och teorier 

om naturvetenskapliga fenomen. Vidare beskriver författaren hur ett naturvetenskapligt arbete 

startar. Det är när en fråga eller upptäckt uppstår i kontakt med ett material, fenomen eller 

händelse. Elstgeest m.fl. (2000) beskriver att det är inte valet av vad man låter barnen göra 

utan hur de utför det. Lär barnen at göra iakttagelser och använd sinnen vid iakttagelser. 

Naturvetenskap innebär att man forskar om hur och varför frågor mer än att hitta färdiga svar. 

Sträng och Persson (2003) menar att människan utvecklas inte bara själv genom att tiden går. 

Barn lär sig genom att påverkas av miljön runt omkring dem. Antingen genom att barnen gör 

någonting själv eller har samverkan i något. Växelverkan är viktig mellan barn till barn och 

barn till vuxen. Barnen är aktiva och lär i samspel. 
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Elstgeest m.fl. (2000) belyser att i arbetet med barn är det bra att ha tydliga resultat med vad 

det är att barnet ska se. Ofta observerar barnet inte det vi tar för givet att de ska se. Alla barn 

observerar inte samma saker även om de har det mitt framför näsan. Det är viktigt att lyssna 

på barnets iakttagelser. Att få barnen att tappa sugen är att inte lyssna på dem. I tidningen 

Förskolan intervjuas Lillemor Sterner och hon menar att varje barns förståelse är lika viktig 

och måste diskuteras. Inte bara lyfta barnen vars teori stämmer bäst med den 

naturvetenskapliga förklaringsmodellen. Alla barn får beskriva sin förståelse sedan kan 

gruppen argumentera för och emot den. Elstgeest m.fl. (2000) menar att man som pedagog 

gärna kan ge barnen en extra sporre genom att tala om vad de ska titta efter vid tidsbrist till 

exempel studiebesök och liknande. 

 

Sträng och Persson (2003) beskriver att pedagogen ska låta barnen reflektera över vissa 

företeelser genom att ställa de rätta frågorna. Vidare anser även Elstgeest m.fl. (2000) att det 

är viktigt att ställa bra frågor. En bra fråga är något som bjuder till en närmare betraktande. 

Till exempel ”har du sett” eller ”har du lagt märke till”. ”Vad är det som händer” frågor leder 

alltid till resultat. De frågorna är exempel på produktiva frågor. Vidare anser författaren att 

många lärare är vana vid exakta och precisa svar och ställer därför mer improduktiva frågor 

än produktiva. Improduktiva frågor är det endast verbalt begåvade barn som kan leverera svar 

på. Improduktiva frågor söker det ”enda rätta svaret” ur till exempel en bok eller ett samtal. 

Produktiva frågor, där blir forskning som ett sätt att arbeta. Det bygger på barnens 

erfarenheter genom praktiskt arbete med materialet. Till exempel ” har du sett” eller ”vad är 

det som händer” frågor. Där kan alla barn åstadkomma godtagbara svar som baserar sig på 

deras egna erfarenheter med materialet. Pedagogerna måste förbättra sin egen förmåga att 

ställa frågor i arbetet med barnen. Skapa ett klimat med nyfikenhet och frågvishet. Utveckla 

metoder at handskas med spontana frågor. Elstgeest m.fl. (2000) belyser att små barn kan 

diskutera rimligheten i det de gör i en enkel undersökning efter att de gjort den. Så 

småningom kommer de att kunna fundera över det rimliga redan innan de utfört det. Lärarens 

uppgift är att hjälpa barnen att utveckla en god iakttagelseförmåga och att kunna ge uttryck 

för sina iakttagelser. Barn lär sig genom att samtala och diskutera om det de ser. Diskussioner 

bör ingå i allt vetenskapligt arbete. Elfström m.fl. (2008) belyser att barnen måste få utrymme 

att styras av sin egen nyfikenhet, arbeta laborativt. Att arbeta och samtala innebär att yngre 

barn bygger upp ord och begreppsförråd genom sitt konkreta handlande. Barn upptäcker att 

kunskap finns i material och ting, eller att lärare och texter förmedlar kunskap direkt till 

barnet. Vygotskij (sociokulturella perspektivet) menar att vi lär hela tiden och att det inte går 

att undvika att lära sig. 

 

1.3  Syfte 

 

Syftet med det här arbetet är att skapa ett material inom kemi och fysik som riktar sig till 

förskolan. Materialet ska vara enkelt med bra lärarhandledningar så att vem som helst utan 

förkunskaper inom ämnet ska kunna använda materialet. Vi har utvärderat materialet för att se 

om det är ett bra och lämpligt material till förskolan. I undersökningen har jag sett till barnens 

perspektiv om de tyckte materialet var intressant och om de förstod några av fenomenen i 

experimenten. Min kurskamrat Anneli Olsson har utvärderat materialet ur pedagogernas 

perspektiv.   
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 1.4 Frågeställningar 

 

1) Kan kemi- och fysik lådan väcka ett intresse hos barnen för ämnet? 

  

2) Förstår barnen fenomenen vi belyser i experimenten? 

 

 

2 METOD 
 

I det här kapitlet beskrivs hur jag valt min metod i arbetet. Jag har haft ett samarbete med 

Anneli Olsson och kommer att beskriva hur vi gjort vårt urval och genomförande av 

intervjuerna. Också hur vi framställde vårt material och urval av experiment. Vi har 

tillsammans genomfört experiment och intervjuer på pedagoger och barn.   

2.1 Urval 

 

Här har jag valt att skriva i två delar. Den första om hur vi valde ut experimenten till kemi- 

och fysik lådan. Den andra delen om hur urvalet av förskolor och barn gick till. 

 

2.1.1 Experiment 
 

När vi valde ut experimenten till vår låda så var kriterierna att vi ville ha enkla experiment där 

det verkligen händer något och som blir tydligt för barnen. Vi hade många olika experiment 

som vi testade flera gånger för att se om de fungerade som vi tänkt och hur lång tid de tog. 

Några experiment valdes bort för att det inte alltid fungerat som vi tänkt. Tanken var att ha 

kvar de mest spännande och tydliga experimenten för att väcka barnens intresse och 

nyfikenhet. Kvar blev experimenten med väldigt tydliga fenomen där det verkligen händer 

någonting. Av de experiment som fanns kvar valde vi ut sex stycken experiment som belyser 

tre olika områden luft, kemiska reaktioner och ljud. Att vi valde fler områden var för att det 

skulle bli lite olika förslag på experiment så att barn och pedagoger får se mer än ett fenomen 

som om vi till exempel bara skulle ha använt oss av luftexperiment. Det blev två experiment 

inom varje område. ”Vatten och luft byter plats” och ”Luft i rörelse” är luftexperiment. 

”Vulkanen” och ”Bakpulverbomben” är kemiska reaktioner och slutligen ”Ljud i gafflar” och 

” Stämgaffeln” är ljudexperimenten. Att vi bara valde ut sex experiment av alla vi hade var 

för att barnen skulle få gott om tid på sig med de experiment vi har och att det bara skulle 

pågå i cirka en timme för att barnen skulle orka koncentrera sig och inte tröttna. Experimenten 

är hämtade från en kurs i vår utbildning ”Fysik och kemi ur barns perspektiv” och något 

experiment har i fått inspiration från studiebesök på Science center på Laxön i Älvkarleby och 

Tom Tits i Södertälje.  

  

2.1.2 Förskolor 
 

Vi valde förskolor där vi inte var kända av barn och personal. Vi ville få en bredare spridning 

på förskolorna och då våra partner skolor ligger inom samma skolområde så valde vi bort 

dem. En tanke med urvalet var också att resultatet inte skull påverkas av om vi var kända för 
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barngruppen eller inte. Nu hade vi samma utgångsläge för alla grupper då inga av barnen 

kände till oss. Ur en broschyr som presenterar kommunens förskolor valde vi ut tre. 

 

Förskola 1: En förskola där en av avdelningarna ligger belägen på en skola, en bit bort från 

den förskola de tillhör.  

 

Förskola 2: Ett personal kooperativ som ligger i en förort utanför staden. 

 

Förskola 3: En traditionell förskola som ligger placerad mitt i de centrala delarna av staden. 

 

Vi valde tre helt olika förskolor både kommunala förskolor som var olik varandra och ett 

personalkooperativ för att få med olika verksamheter i vår undersökning. De kommunala 

verksamheterna var olika på det sättet att det ena låg centralt mitt i staden och det andra i en 

förort där avdelningen var belägen på en skola. Vi tittade även på vilka profileringar 

förskolorna hade. Ingen av förskolorna visade i broschyren att de arbetade med 

naturvetenskap och experiment. Det visade sig sedan att en av de utvalda förskolorna arbetade 

en del med experiment.  

 

Eftersom barnen på förskolan deltog i undersökningen delade vi ut brev till föräldrarna där vi 

fick deras godkännande att deras barn deltar i undersökningen. Breven delades ut en vecka 

innan vi skulle komma dit. På de tre förskolorna vi var så valdes fyra barn ut på varje 

förskola. Barnen var cirka fem år och två flickor och två pojkar i varje grupp. På en av 

förskolorna var en pojke frånvarande vi tillfället vi var där så där deltog bara tre barn. 

Sammanlagt blev det elva barn från tre olika förskolor, fem pojkar och sex flickor. Barnen 

valdes slumpmässigt ut av personalen. Även nio pedagoger intervjuades på de tre förskolorna 

vilket Anneli Olsson redovisar i sitt arbete. De var tre pedagoger på varje förskola.  

 

Vi har under arbetets gång varit tydliga med att deltagandet är frivilligt och det går att när som 

helst avbryta. Vi har också informerat dem om deras anonymitet i arbetet och delat ut intervju 

svaren efter sammanställningen. Det för att personerna ska godkänna att vi tolkat deras svar 

rätt och att de kan stå fast vid det som diskuterats.  

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

I min undersökning har jag valt att använda mig av intervjuer med barnen för att utvärdera 

materialet i lådan. Enkäter var inte aktuellt på grund av att barnen är små och observationerna 

valdes bort på grund av att vi gärna ville prova vårt material själva tillsammans med barnen 

och då inte hade möjlighet att observera samtidigt. Att få arbeta med materialet själv ger ändå 

tillfälle att göra iakttagelser, se barnens reaktioner och reflektera tillsammans med dem på 

materialet vi använt. Direkt efter experimenten så intervjuade vi barnen enskilt och inte i 

grupp. Det för att varje barn ska få samma möjlighet att berätta om materialet. Vi intervjuade 

fyra barn per förskola. Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) menar att motiven för att 

göra intervjuer med barn och analysera dessa är flera, dels på att bli bättre på att förstå barns 

tankevärld och därmed kunna skapa en bättre lärande miljö, dels för att kunna utvärdera sitt 

eget pedagogiska arbete. 
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2.3 Procedur 

 

Proceduren har jag valt att skriva i två delar. Den ena hur framställningen av själva materialet 

gick till. Den andra om genomförandet av experimenten i barngrupperna och hur vi 

genomförde intervjuerna. 

 

2.3.1 Framställning av lådan 
 

När vi hade valt ut de material som behövdes till lådan, så skaffade vi en låda med lock som 

var i lagom storlek. Lådan dekorerades med självhäftande bilder av planeter och stjärnor. Med 

en limpistol limmade vi fast röda och blå dekorationsstenar. Detta för att lådan ska få ett 

spännande och intressant utseende för barnen. På locket har vi skrivit Kemi- och fysik lådan 

och laminerat texten. Därefter har vi tillsammans utarbetat lärarhandledningar till alla 

experiment. Vi ville ha enkla och tydliga lärarhandledningar som inte tar lång tid att läsa 

igenom. Vi vill ge en bild av material man behöver, hur man går tillväga, vad som händer 

under experimentet och eventuella tips. En utomstående person fick prova att utföra 

experimenten med enbart handledningarna till hjälp. Detta föra att se om 

lärarhandledningarna var enkla att förstå. Syftet med handledningarna är att vem som helst 

ska kunna ta fram en lärarhandledning och utföra experimenten utan att behöva leta och slå i 

böcker. Material har samlats i till lådan och det är enkelt material som är lätt att få tag i och 

det mesta finns på förskolan redan. Innehåll till lådan finns i bilaga. 

 

2.3.2 Genomförande 
 

Efter urvalet av förskolor så kontaktade vi förskolorna per telefon där vi presenterade oss och 

vårt material. Vi frågade om det fanns ett intresse att delta. Alla tre förskolorna tackade ja och 

vi var välkomna. Alla tyckte det skulle bli spännande och roligt. Vi bestämde en dag och tid 

med personalen på förskolorna. Veckan innan vi skulle komma åkte vi runt till förskolorna, 

delade ut föräldrabrev och presenterade oss personligen. Fyra barn cirka fem år gamla, 

slumpmässigt utvalda av personalen genomförde experimenten tillsammans med oss. Vi valde 

jämn könsfördelning i grupperna, två flickor och två pojkar för att grupperna skulle se lika ut. 

Att vi valde femåringar var för att det skulle vara lättare för oss att genomföra intervjuer med 

de lite äldre barnen på förskolan.  

 

Vid ett av tillfällena kunde en pedagog delta tillsammans med oss. Vi ville gärna att en 

pedagog på varje förskola skulle delta med oss men det blev bara möjligt på en förskola på 

grund av att pedagogerna inte kunde komma ifrån. De övriga pedagogerna fick en 

presentation av materialet innan intervjuerna vilket Anneli Olsson presenterar i sitt arbete. 

 

Vi inledde med de båda luftexperimenten, sedan kemiska reaktioner och avslutade med de 

båda luftexperimenten. Vi var båda delaktiga och ledde varsitt experiment. Det tog cirka en 

timme att genomföra alla experiment. Efter experimenten så intervjuade vi barnen enskilt. Vi 

delade upp oss och intervjuade två barn var fast en i taget. Intervjuerna har spelats in med 

hjälp av en bandspelare så att vi därefter kunde skriva ner intervjun och sammanställa. Under 

intervjuerna har vi använt oss av utvärderingskort som är bilder på varje experiment. När vi 

intervjuade barnen tog de hjälp av bilderna för att komma ihåg alla experiment och ta hjälp av 

korten när de vill visa vilket experiment de berättar om. Vi ställde första frågan och när 

barnen svarat på den lade vi fram korten till fråga nummer två. Det för att barnen ska berätta 

vad de först kom att tänka på för experiment utan bilder. Efter fråga nummer ett använde 

barnen korten som hjälpmedel för att berätta.  
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Vi har talat om att det bara är Anneli Olsson och jag som lyssnar på intervjuerna och när 

intervjuerna var sammanställda så lämnades svaren ut till respektive förskola för att 

deltagarna skulle få läsa igenom svaren och få ändra eventuella feltolkningar.  

 

2.4 Analysmetoder 

 

När jag analyserat svaren på barnens intervjuer så har jag utgått från varje fråga. Därefter har 

jag tittat på vilket experiment flest barn kom ihåg efter genomförandet. Sedan vilket 

experiment var roligast, var något svårt och om barnen anser att de har arbetat med 

experiment förut på sin förskola. Jag sökte i barnens berättande efter svar på mina frågor. Hur 

många av barnen som ansåg det och vad är det i svaren som talar om varför. Därefter har jag 

sökt i barnens svar om de har någon förståelse för fenomenen i experimenten. Vilka av barnen 

berättar så att jag kan få en bekräftelse på att de förstår fenomenet. Så analyserade jag för att 

hitta svaren på mina frågeställningar. Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) menar att 

om analysen ska ligga till grund för ett mer vetenskapligt arbete, bör man tydligt visa hur 

analysen gått till samt ha en tydlig beskrivning samt exempel från barns tankar, så att man 

själv som läsare kan bedöma trovärdigheten i tolkningarna. Jag har därför i resultatdelen lagt 

in citat från barnens svar som visar trovärdigheten i mina tolkningar. 

 

3 RESULTAT 
 

Jag har gjort en sammanfattning av barnens svar i intervjuerna som visar på att barnen har 

tagit till sig olika händelser under arbetets gång. Där utgår jag från frågorna vi ställde till 

barnen. Jag har också gjort en sammanställning vilket experiment barnen visade störst intresse 

av och vilka fenomen som jag ser att barnen har en förståelse för där jag utgår från de olika 

områdena vi valt att ha med i vårt material. I resultat delen kallar jag barnen flicka A och B, 

pojke A och B eftersom jag har två flickor och två pojkar i grupperna. På förskola 3 saknas 

pojke B som var frånvarande den dagen. 

 

3.1 Barnen berättar om experimenten 

 

I den första delen utgår jag från intervjufrågorna och vilka resultat jag fick fram där. Några 

citat från barnens svar är med. 

 

Experimenten barnen mindes bäst 

 

Barnens intervjuer började med att de fick berätta om något de kom ihåg från de det gjort med 

oss den dagen. Det får barnen berätta om utan att se utvärderingskorten. Sex barn av elva 

väljer att berätta om det första experimentet ”Vatten och luft byter plats”. Sedan berättar fem 

barn av elva om ”vulkanen” och fem barn av elva om ”bakpulverbomben”. Det är de tre 

experimenten barnen mindes bäst utan att se korten. Barnen får berätta om fler än ett 

experiment om de vill.  

  

 ”Vi har gjort experiment med flaskor och vulkan och en liten burk.” (Pojke A förskola 2)  
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Roligaste experimenten 

 

Vid nästa fråga om vilket experiment barnen ansåg vara roligast så lägger vi fram korten på 

experimenten och frågar barnen vad de tycker. Då är det sex barn av elva som väljer att 

berätta om ”vatten och luft byter plats” och sex barn av elva väljer att berätta om ”luft i 

rörelse”. Barnen får även här berätta om fler än ett experiment. Luftexperimenten anser flest 

barn är roligast. 

 

”Bomullstussen, den var så kul. Man drog den bakåt och så smällde bara…puff!” (Flicka A 

förskola 1) 

 

Var något svårt 

 

Vi frågade barnen om något var svårt. Barnens svar blir mer att det tekniska är svårt än att det 

skulle vara svårigheter med att förstå experimenten. . Till exempel på saker barnen ansåg vara 

svåra var att trycka på flaska med vatten i, eller att fylla på vatten i vulkanen som ett barn 

ansåg vara ”jobbigt”. 

 

” Jag tyckte det där var svårt (pekar på vulkanen). Det var jobbigt att ta vatten.” (Pojke A 

förskola 1) 

 

 

Lärde sig barnen någonting nytt 

 

Vi frågade om barnen hade lärt sig någonting nytt idag. Där är det jämt mellan experimenten 

och flera av barnen svarar att alla experiment är nya för dem. De har aldrig gjort de här 

experimenten förut blir flera av barnens svar. 

 

”Allt det här är nytt.” (Flicka B Förskola 2 får frågan om någonting är nytt för henne.) 

 

Sex barn av elva anser att de har arbetat med experiment förut på sin förskola. Flicka B på 

förskola 1 berättar om ett experiment hon gjort på sin förskola med jäst. 

 

3.2 Barnens förståelse och tankar om fenomenen i experimenten 

En av mina frågeställningar i arbetet var om barnen förstod vilka fenomen jag ville visa i de 

olika experimenten. Flera av barnens svar tyder på att de förstår fenomenen i experimenten. 

 

Luft 

 

Luft var det åtta barn av elva som visade en förståelse för. Fyra barn av elva visste att i 

experimentet ”Vatten och luft byter plats” är det vatten i den ena flaskan och luft i den andra. 

Att den flaskan som ser tom ut inte är det utan full med luft. 

  

”Vi hällde i den andra flaskan som var fylld med luft.” (Flicka B förskola 1) 

 

”Den här (pekar på virveln) skulle komma ner i den andra flaskan som det var luft i.” (Flicka 

B förskola 2) 
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Experimentet ”Luft i rörelse” ansåg flera av barnen vara ett roligt experiment. Flera av barnen 

kunde berätta vad som hände. Här är några citat som visar att barnen reflekterar över luften 

som rör sig. 

 

”Det var luft. Luften ville komma ut, den var jättestark och ville få iväg den vita.” (Pojke A 

förskola 1) 

 

”Den med bollen när vi sköt bort ljus med luften, den var rolig.” (Pojke A förskola 2) 

 

”Intervjuare: Vad var det som gjorde att den sprätte iväg? Barnet: Det var luft.” (Pojke A 

förskola 3) 

 

Kemiska reaktioner 

 

Experimenten med kemiska reaktioner var det flera av barnen som ansåg vara spännande. 

Några kommentarer om vad som hände: 

 

”Det blev nästan som en sprängare, det kom bubblor och såg ut som ett horn.” (Flicka A 

förskola 1) Flickan pratar om vulkanen och sprängaren är bakpulverbomben. Flickan kopplar 

samman experimenten och förstår att det är samma fenomen. 

 

”Först hällde vi i bakpulver, sen hällde vi i vatten och sist filmrulle, hällde vi i allt. Då blev 

det bubblor och sen när bubblorna försöker komma ut då puttar den också sprängs den.” 

(Flicka A förskola 1) 

 

”Vi fick bubblor…och sen när vi hällde vatten där i, (pekar på bakpulverbomben) då bubblade 

och blåste hela locket av.” (Flicka B förskola 3) 

 

Ljud 

 

Ett barn reflekterar på båda experimenten med ljud: 

 

”Vi har lyssnat på ljudvågor, för vet du att idag har vi prövat att lyssna utan vatten och då lät 

det konstigt. Det kändes lite darrigt.” (Flicka A förskola 1)  

 

 

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

 

Syftet med det här arbetet var att jag och min kurskamrat Anneli Olsson ville skapa ett 

material inom kemi och fysik som är till för förskolan. Jag upplever att det är dåligt med 

material och ville därför göra ett laborativt material med olika experiment och tydliga 

lärarhandledningar till experimenten. Eftersom jag har valt att utvärdera materialet ur barnens 

perspektiv ville jag se under utförandet om barnen var intresserade av materialet med de olika 

experimenten. Flera av barnen kunde återberätta om experimenten. Under själva 

experimenten gjorde vi iakttagelser under arbetets gång för at se hur barnen reagerade och 

kommenterade. Barnen visade sitt intresse genom att vara delaktiga och ställa frågor i en hel 

timme. Barnen samtalade med varandra och med oss om det de upplevde som spännande och 
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roligt. Efter experimenterandet intervjuade vi barnen enskilt. Där har vi ställt frågor som 

vilket experiment barnen tyckte var roligast. Vi tittade också på om barnen kunde återberätta 

sina upplevelser och vilket experiment de mindes bäst efter utförandet. Var något svårt 

frågade vi också barnen. De valde och berättade om experiment de först kom att tänka på. 

Några av barnen kunde återberätta om det roligaste experimentet och vad som var roligt med 

det. Vi har även tittat i barnens svar om de har förstått något av de fenomen vi ville belysa i 

experimenten och kunnat berätta om det. Inte för att se hur mycket kunskap de skaffat sig utan 

mer om experimenten är lämpade för deras ålder och det viktigaste om barnen blev nyfikna 

och fascinerade av det de ser. Vi har sett under arbetets gång att barnen upptäckt vad det är 

som händer i experimentet och har under intervjuer berättat om de fenomen som 

experimenten belyser. 

 

4.2 Tillförlitlighet 

 

Generaliserbarhet 

 

I vår undersökning och utvärdering av Kemi- och fysiklådan har vi gjort ett urval av tre olika 

förskolor. Vi har gjort ett medvetet val att välja förskolor där ingen av oss är kända för barn 

och personal. Detta för att resultaten inte ska påverkas av om vi känner barnen eller inte. Vi 

har dels varit på en kooperativ verksamhet, en femårsavdelning som är belägen på en skola 

och en traditionell förskola i centrala delarna i stadsmiljö. Detta för att få ett bredare underlag 

i vår utvärdering och undersökning. Vi har även sett till förskolornas profilering för att 

medvetet välja någon förskola som arbetar med naturvetenskap och experiment men ingen 

förskola visar det i broschyren från kommunen. Det visade sig sedan att en av förskolorna vi 

valde arbetade med experiment. Det gav en bredare utvärdering att ha med barn som var vana 

att arbeta med experiment och barn som var ovana med det. Tre förskolor kan inte 

representera hur det ser ut i hela kommunen men det ger en relativt god bild av vad barnen på 

de förskolor vi varit på anser om materialet. Sammanlagt har nio pedagoger och elva barn 

deltagit i utvärderingen av vårt material. Min studiekamrat Anneli Olsson redovisar 

pedagogernas resultat och jag redovisar barnens resultat. Barnen är slumpmässigt utvalda av 

personalen två flickor och två pojkar per grupp för att grupperna ska se lika ut. 

 

Reliabilitet 

 

Eftersom vi har varit två som samarbetat under intervjuerna så har vi pratat ihop oss innan och 

planerat för hur intervjuerna ska gå tillväga. Vi har efter experimenten tagit ett barn var och 

intervjuat barnen enskilt. Frågorna har vi ställt på samma sätt med att barnen får svara på 

första frågan utan bilder. Vi lägger sedan fram bilderna på experimenten och barnen har fått 

tagit dessa kort till hjälp för att svara på frågorna. Att intervjua barn är svårt och det blir 

ibland mer som ett samtal än en intervju. Där kan följdfrågorna ha sett lite olika ut beroende 

på hur mycket barnen har samtalat med oss. Ramen har ändå sett lika ut för alla barn. Barnens 

intervjuer har spelats in med bandspelare. Vi har låtit barnen lyssna på sig själva på bandet 

innan intervjun har startat för att de ska kunna koncentrera sig på samtalet. Bandspelaren 

väckte stor nyfikenhet och barnen fick möjlighet att se på den först. På en förskola hade vi 

inte möjlighet att sitta enskilt med ett av barnen. Barnet blev märkbart störd av det som hände 

runt omkring i rummet och vi har tagit hänsyn till det i sammanfattningen av resultatet. Om 

barnen inte velat prata om experimenten kan vi ha varit ledande i våra frågor men även haft 

det i åtanke vid sammanställningen av resultatet. En av frågorna vi ställde har inte gett det 
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resultat vi tänkt. Vi frågade barnen om något de gjort idag var svårt. Barnen uppfattade frågan 

som att det var det mer tekniska som varit svårt. Till exempel pojken som ansåg det vara 

jobbigt att fylla på vatten i vulkanen. Den frågan var fel formulerad av oss och har inte givit 

något resultat i utvärderingen av lådan. De andra frågorna har gett oss en god bild av vad 

barnen anser om materialet. 

 

Validitet 

 

Eftersom vi själva valt att utföra experimenten tillsammans med barnen så har genomförandet 

sett lika ut för alla barn som deltagit i utvärderingen. Vi har under arbetes gång sett ett stort 

intresse och nyfikenhet hos barnen under arbetes gång. Barnens intervjuer efter 

genomförandet är inspelade med bandspelare. Direkt efter intervjun skrev vi ner och 

sammanställde svaren. Jag har i resultatet citerat barnens svar där jag har underlag för min 

tolkning av barnens svar. Intervjuerna ger en utvärdering av materialet. 

 

4.3 Teoretisk tolkning 

 

Naturvetenskap ses som ett svårt och invecklat ämne. Sjøberg (2000) belyser problemet med 

det vikande intresset för de naturvetenskapliga ämnena i sin bok. Många elever går ut 

grundskolan med underkända betyg i dessa ämnen. Enligt Elstgeest m.fl.(2000) så har barn en 

uppfattning om ämnet redan i 11-12 års ålder, om ämnet känns svårt eller tråkigt. Barn måste 

få arbeta med naturvetenskap tidigare och ett intresse kan väckas för ämnet redan när barnen 

är små.  

 

Väckte vi barnens intresse med materialet i lådan? 

 

När vi framställde materialet var tanken att vi skulle samla ihop enkla experiment med ett 

tydligt fenomen där det verkligen händer något i experimentet. Detta för att väcka barnens 

intresse. Elstgeest m.fl. (2000) belyser att i arbetet med barn är det bra att ha tydliga resultat 

med vad det är barnet ska se och det var en tanke vi hade med alla experiment. Vi ville även 

kunna koppla experimenten till fenomen barnen kan påträffa i sin vardag. En av 

frågeställningarna var om barnen blev intresserade av materialet och dess innehåll som 

handlar om kemi och fysik. Vi valde att själva arbeta med materialet på förskolorna istället för 

att dela ut det till andra pedagoger. Enligt Elstgeest m.fl. (2000) är det ofta i praktiken lärarens 

frågor som sätter igång den vetenskapliga aktiviteten. Vi ville själva få chansen att samtala 

med barnen under arbetes gång och en del upptäckter barnen gjorde såg vi och samtalade om 

under tiden vi arbetade med experimenten. Ett exempel var under experimentet med gafflar 

när ljudet går genom tråden. En flicka stod och lyssnade när gafflarna slog i bordet. När hon 

sedan satte tråden mot öronen och upptäckte att ljudet förstärks genom att sätta tråden mot 

öronen så spärrade hon upp ögonen stort över upptäckten. Det framkom inte under intervjun 

med henne men vi fick möjlighet att reflektera tillsammans med henne under experimentet 

eftersom vi genomförde det själva. 

 

Som jag beskrivit tidigare så har vi under experimenten gjort iakttagelser hos barnen som 

visat stort intresse och samtalat om de olika fenomen vi sett. Flera av barnen har kunnat 

återberätta vad det är vi har gjort vilket visar på att de varit intresserade och delaktiga i 

experimenten. Under experimentet med kemiska rektioner har vi sett barnens förtjusning över 

det som händer och experimenten har varit spännande vilket var viktigt för oss. Även under 

intervjuerna kunde de berätta om ”bomben” som flög iväg och ”vulkanen” som såg ut att 



 14 

brinna. Sträng och Persson (2003) anser att växelverkan är viktig, mellan barn till barn och 

barn till vuxen. Barnen är aktiva och lär i samspel. Vidare menar Elstgeest m.fl. (2000) att 

barn lär sig genom att samtala och diskutera om det de ser. Diskussioner bör ingå i allt 

vetenskapligt arbete. Vi har under arbetets gång haft möjlighet att få samtala och ta del av 

barnens arbete med vårt material både genom intervjuer och att arbeta själva med vårt 

material. 

 

De flesta barnen ansåg att luftexperimenten var roligast. Det kan ha varit för att barnen var 

väldigt aktiva i dessa experiment och fick göra det själva. I luftexperimenten fick barnen 

själva hålla i flaskan och prova själv. I experimentet ”Luft i rörelse” fick barnen en varsin 

flaska att prova med. De var själva aktiva hela tiden i de experimenten och fick känna och 

göra själva. Bakpulverexperimenten kom de ihåg ganska väl för de var väldigt spännande, 

men barnen var mindre aktiva där och vi visade mer än att barnen fick göra själva. De kunde 

hjälpa till med att hälla i bakpulver och vatten men till exempel ”Bakpulverbomben” kräver 

att locket ska på snabbt för att det ska lyckas. Då blev det att vi vuxna visade mer än att 

barnen provade själva. Det kan ha varit orsaken till att luftexperimenten var populärare bland 

barnen. 

  

Frågan om något kändes svårt uppfattades helt annorlunda av barnen än vad vi förväntat oss 

och den frågan hade vi kunnat göra annorlunda eller tagit bort. Där fick vi istället söka 

barnens förståelse för fenomenen genom deras berättande om experimenten. 

 

Förstod barnen fenomenen i experimenten? 

 

Min andra frågeställning var om barnen förstod fenomenen i experimenten. Tanken med 

Kemi- och fysiklådan var att barnen skulle bli nyfikna och intresserade av de olika 

experimenten och det som händer i dem. Vi har inte gjort någon slags kunskapsbedömning 

om vad barnen kunde före och efter experimenten utan mer ha sett till vad barnen har en 

förståelse för. Detta för att se om experimenten är lämpade för barnens ålder. Om barnen har 

fått förståelse för fenomenen under våra experiment eller från tidigare erfarenheter kan jag 

inte svara på i undersökningen utan bara vad barnen har förståelse för i fenomenen.  

 

Flera av barnen visste att i experimentet ”Vatten och luft byter plats” så är den ena flaskan 

inte tom utan fylld av luft. Flaskan ser tom ut men eftersom inte vattnet åker ner i hålet utan 

fart så förstod flera av barnen att det är luften som håller emot i den tomma flaskan. Det är 

flera av barnens kommentarer som styrker det. Lika med det andra luftexperimentet där 

barnen ska få fart på luften. Flera av barnen reflekterar på den starka luften som skjuter iväg 

bomullen. Under det experimentet på en av förskolorna är det en flicka som kopplar samman 

det experimentet med ett vardagsfenomen. Hon berättar om när det blåste ute så blåste hennes 

keps av. Flickan kopplade samman det med luften vi gjorde fart på och blåste på ljuset och 

bomullen. 

 

I experimentet med kemiska reaktioner förstår två av barnen att det är bubblorna som gör att 

locket flyger av burken. Barnen har först sett vulkanen och hur det blir bubblor som inte får 

plats i vulkanen när man häller på vatten på bakpulvret. Efter vulkanen så gjorde vi 

”bakpulverbomben”. När vi då frågar vad barnen tror ska hända om vi sätter på lock på 

bubblorna så är det flera barn som svarar att det kommer att spricka eller bubbla ur. Tre barn 

beskriver sin förståelse för experimentet under intervjuerna. 
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Ljud var fenomenet som barnen reflekterade minst över under intervjuerna. Det kan ha varit 

så att ljud är ett fenomen som är svårt att förstå och beskriva. Barnen kände vibrationerna i 

trådarna på gafflarna och fick även se vibrationerna i vattnet från en stämgaffel. Endast ett 

barn reflekterade över fenomenet ljud under intervjun. Hon sa att ljud det känns lite darrigt, 

och att vi lyssnade utan vatten. Hon har kopplat samman att experimenten belyser samma 

fenomen.  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att hela småbarnstiden ägnar sig barn åt att 

skapa ordning i tillvaron, göra den begriplig och greppbar. Kunskap handlar om att försöka 

förstå hur saker hänger ihop i den värld vi lever i. Vi har is samtliga experiment försökt att 

koppla fenomenen till vardagen. Luft kopplas till när det blåser ute som flickan nämnde när 

hennes keps blåst av. Kemiska rektioner har vi och barnen kopplat till bakning. Några av 

barnen visste att bakpulver används till bakning. Ljud är också ett fenomen som finns runt 

omkring oss och barnen påträffar dagligen. 

 

Slutsats 

 

Slutsatsen jag kan dra av min undersökning är att Kemi- och fysiklådan har fungerat bra som 

ett pedagogiskt material för de här förskolebarnen som deltog i utvärderingen. Experimenten 

var relativt enkle med tydliga fenomen som en del av barnen hade en förståelse för. 

Experimenten var lämpliga för barnens ålder. Barnen har visat ett stort intresse för materialet 

och tagit till sig och kunnat beskriva en del av sina upplevelser genom intervjuerna. Lådan 

innehåller enkla experiment med fenomen barnen kan se i sin vardag. 

 

 

Sammanfattning av pedagogernas resultat 

 

Eftersom detta material även utvärderats ur pedagogernas perspektiv vill jag göra en 

sammanfattning av det resultatet här. 

 

Anneli Olssons arbete heter ”Några pedagogers uppfattning om att arbeta med kemi och fysik 

i förskolan - en studie baserat på ett laborativt material.” Anneli har i sin utvärdering av vårat 

material analyserat svaren från intervjuer med nio pedagoger. Det är samma tre förskolor som 

i min studie och tre pedagoger per förskola blev intervjuad.  

 

Pedagogerna fick först en presentation av materialet därefter intervjuades de enskilt med 

bandspelare. Detta för att Anneli ville får reda på vad pedagogerna anser om att arbeta med 

kemi och fysik på förskolan. Hon ville också få reda på om pedagogerna anser att lådan kan 

användas som ett pedagogiskt material. Undersökningen visar att det finns ett intresse hos 

pedagogerna för att arbeta med kemi och fysik i förskolan. Pedagogerna anser att det är en del 

av barnens vardag. Lådan väckte ett stort intresse och pedagogerna svarade att de gärna skulle 

använda materialet i sitt arbete på förskolan. 

 

 Slutsats i Annelis arbete blev att intresse och engagemang från pedagogerna är viktigt för att 

ett arbete med kemi och fysik i förskolan skall fungera. Pedagogerna behöver även bli 

medvetna om vad naturvetenskap/kemi och fysik innebär för dem och det behövs mer 

kunskap om hur man kan arbeta. 
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Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 
 

Experimentlådan skulle kunna utvecklas på många olika sätt. Man skulle kunna ha fler 

experiment som belyser fler olika fenomen om studien varat längre än tio veckor. Kanske en 

låda för varje fenomen och med lärarhandledningar till, en låda med luft, en med kemiska 

reaktioner och så vidare. Då skulle man ha möjlighet att ha fler experiment och kunna arbeta 

längre med varje låda. Man skulle även ha möjlighet att i större utsträckning skapa förståelse 

för dessa fenomen i barnens vardag. Kopplingarna mellan experimenten och vardagsfenomen 

skulle bli tydligare om man arbetade med samma fenomen under en längre tid. Utvärderingen 

av materialet har utökats om tiden funnits. Till exempel har man kunnat använda sig av flera 

metoder. Till exempel ha givit pedagoger på förskolorna möjlighet att använda lådan och även 

suttit med och observerat barngruppen. Man har också kunnat göra undersökningen vid fler 

förskolor och haft fler barngrupper med i undersökningen och fler pedagoger för ett bredare 

resultat.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Bild på Kemi- och fysiklådan 

 

 

 

 

Bild på innehållet i Kemi - och fysiklådan 
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Bilaga 2 

 

Lådans innehåll 

 

 Två PET-flaskor i valfri storlek 

 Dubbelgängad kork med hål i mitten (beställ från Tom tits eller 

Sciencecenter på Laxön i Älvkarleby.) 

 Fyra PET-flaskor med avsågad botten  

 Ballonger 

 Tejp 

 Värmeljus  

 Bomullstussar 

 Vulkan i plast (går att göra en egen av modellera) 

 Bakpulver  

 Karamellfärg  

 Diskmedel 

 50 ml Spruta 

 Pipett 

 Bomullstråd/varpgarn 

 Gafflar 

 Tändstickor 

 Stämgaffel A-440Hz 

 Filmburk 

 Vattenglas 

 Sax 

 Små plastlådor till förvaring (finns att köpa på Ikea) 
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Bilaga 3 

Luft byter plats med vatten 

Material: 

 Två PET-flaskor 

 Dubbelgängad kork med hål i mitten 

 Vatten  

 ev. karamellfärg 

 

Gör så här: 

 håll två PET-flaskor bredvid varandra en med vatten och en tom 

 skruva ihop flaskorna med den tomma flaskan överst 

 fråga barnen vad de tror som händer när du vänder på flaskan 

 vänd sedan på flaskan. Undvik att trycka på flaskorna. Vad händer? 

 skruva bort den tomma flaskan. Fråga barnen vad som händer nu om man 

vänder på flaskan med vatten i. 

 Skruva ihop flaskorna igen. Fråga barnen hur vattnet och luften ska kunna 

byta plats. Få fart på vattnet i en cirkelrörelse. 

 

Vad händer: 

Den tomma flaskan är egentligen inte tom utan fylld med luft. Luften håller 

emot vattnet så det inte rinner ner i den tomma flaskan. Samma sak när man 

tar bort den tomma flaskan för luften utanför håller emot vattnet. När vi 

sätter fart på vattnet så pressas det åt sidorna i flaskan. Luften får då plats 

att passera i mitten. En lufttunnel bildas i vattnet som en virvel. 
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Luft i rörelse 

Material 

 PET-flaska med borttagen botten 

 Ballong 

 Tejp 

 Ljus och bomullstussar 

 

Gör så här 

 Såga eller klipp av botten på en PET-flaska. 

 Klipp upp ballongen så att du kan spänna den över den avsågade öppningen 

på flaskan 

 Tejpa fast ballongen över öppningen 

 Låt barnen fundera på hur de ska sätta fart på luften i flaskan 

 Låt dem försöka flytta bomullstussar med hjälp av luften i flaskan. 

  Prova på att släcka ett ljus med hjälp av luftpuffen från flaskan. 

 

Vad händer: 

Genom att dra i ballongen och sedan släppa, så får luften i flaskan fart. 

Luftens atomer pressas ihop och kommer ut ur flasköppningen som en 

luftpuff. Barnen ser då att man kan få fart på luften som finns i flaskan. 

 

Tips: 

 Det kan vara bra med små PET- flaskor för att lättare få på ballongen.  

 Låt barnen prova själva först att få fart på luften 
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Vulkanen vaknar 

Material: 

 Vulkan (går att göra en egen av modellera) 

 Bakpulver 

 ljummet vatten 

 karamellfärg 

 diskmedel 

 

Gör så här: 

 Häll i bakpulver ca 1 tesked 

 tillsätt 1 droppe diskmedel och lite karamellfärg 

 Häll i ljummet vatten i vulkanen 

 

Vad händer: 

När bakpulver och vatten möts sker en kemisk reaktion. Diskmedlet och 

karamellfärgen ger mer effekt med färg och bubblor. En kemisk reaktion är 

när två ämnen reagerar med varandra och ett nytt ämne bildas. I det här 

experimentet är det nya ämnet koldioxid. 

  

Tips: 

Ha inte bråttom och låt barnen fundera på vad som kommer att hända. 
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Bakpulverbomben 

  

Material: 

 En filmburk med lock 

 ljummet vatten 

 bakpulver 

 

Gör så här: 

 Häll ½ tsk bakpulver i en filmburk.  

 Tillsätt ca. 1 msk vatten och sätt på locket snabbt 

 ställ burken på golvet på behörigt avstånd  

  

 

Vad händer: 

När bakpulver och vatten möts sker en kemisk reaktion. En kemisk reaktion 

är när två ämnen reagerar med varandra och ett nytt ämne bildas. I det här 

experimentet är det nya ämnet koldioxid. Koldioxid är en gas och gas tar 

större plats än fast och flytande ämne. Därför bildas ett tryck i burken när 

man sätter på locket.  

 

  

Tips: 

Ha inte bråttom och låt barnen fundera på vad som kommer att hända. 
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Ljud i gafflar 

 

Material: 

  Sytråd eller bomullstråd 

 gafflar 

 

Gör så här: 

  Klipp av två trådar (ca 2dm) 

 Knyt fast trådarna i gafflarna 

 Låt gafflarna hänga fritt och låt dem svänga så att de slår mot 

bordskanten. Lyssna hur det låter. 

 Tryck sedan trådarnas ändar mot öronen och låt gafflarna slå mot 

bordskanten. Hur låter det nu? Blir det någon skillnad? 

 

Vad händer: 

Ljud är en vågrörelse. För att vi ska kunna höra ljud så måste det fortplanta 

sig i något ämne till exempel fast, flytande eller gas. Ljud kan inte röra sig i 

vakuum. Ljudvågorna från gafflarna går genom trådarna som är ett fast ämne. 

Ljudet förstärks då mot när det går genom luften som består av  gas. Ljudet 

fortplantar sig snabbare genom ett fast ämne. Därför låter det högre när 

man håller trådarna mot öronen. 

 

Tips: 

Låt barnen röra sig runt i rummet och svänga gafflarna mot olika föremål för 

att lyssna om det låter olika/lika. 
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Stämgaffel 

  

Material: 

 Stämgaffel 

 Vatten 

 Glas 

 

Gör så här: 

 Fyll ett glas med vatten 

 Slå stämgaffeln mot ett hårt föremål till exempel mot bordet 

 Låt barnen lyssna på ljudet och känna vibrationerna i stämgaffeln 

 Doppa ner stämgaffeln i ett glas med vatten för att se ljudvågorna i 

vattnet 

 

Vad händer: 

Ljud är en vågrörelse. För att vi ska kunna höra ljudet så måste det 

fortplanta sig i något ämne till exempel fast, flytande eller gas. Ljud kan inte 

röra sig i vakuum. Vibrationerna i stämgaffeln knuffar på luftmolekylerna och 

ljudet fortplantar sig i luften. I vattnet kan man tydligt se stämgaffelns 

vibrationer. 

 

Tips: 

Undersök ljud på fler sätt till exempel spela på instrument. Gör gärna egna 

instrument. 
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Bilaga 4 

 

Bilder på experimenten 
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Bilaga 5 

Hej ! 

 

Vi är två studenter från högskolan i Gävle som går vår sista termin på 

lärarprogrammet med inriktning mot förskola. Vi ska under den här 

terminen skriva ett examensarbete. Vi har tillsammans skapat ett 

arbetsmaterial som är tänkt som ett hjälpmedel i den pedagogiska 

verksamheten på förskolan. Arbetsmaterialet berör ämnet kemi och 

fysik. Barnen ska tillsammans med oss få prova olika experiment och 

vi ska därefter intervjua barnen om materialet. 

 

Vi kommer att finnas på förskolan någon gång under vecka 41 och 42. 

 

Vi undrar om du som förälder godkänner att ditt barn medverkar i 

vår undersökning där vi testar materialet och att ditt barn får 

medverka i våra intervjuer. 

 

Inga namn eller bilder kommer att publiceras. 

 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

Lärarstuderande Kristina Källberg tel: 070-2017346 och Anneli 

Olsson tel: 0731-420423 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Ja, jag godkänner att mitt barn får 

medverka 

 

   Nej, mitt barn får inte medverka 

 

 
Barnets namn:___________________________________________ 

    

  

Förälderns underskrift:____________________________________ 
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Bilaga 6 

 

 

Intervju frågor 

 

 

 

 

 

 

 

 Hur många år är du? 

 

 

 Berätta om något vi gjort idag? 

 

 

 Var det något experiment du tyckte var roligt? 

 

 

 Var något svårt? 

 

 

 Har du lärt dig något nytt idag? 

 

 

 Har du gjort experiment förut? 

  

 

 

 
 

 


