
 

 
 

Akademin för teknik och miljö 

Ett arbetsmaterial i fysik och kemi för barn i 
förskolan 

Susanne Ståleborg 
Vt-2010 

15 hp C-nivå 
 
 

Lärarprogrammet 210 hp  
Examinator: Lars Andersson Handledare: Göran Nordström 

 





   
 

Sammanfattning:  
Detta examensarbete har gått ut på att ta fram ett arbetsmaterial inom det naturvetenskapliga 
området med inriktning fysik och kemi, anpassat för förskolebarn. Arbetsmaterialet har bestått 
av handledningar till olika experiment och lådor med tillhörande hjälpmedel. Det framtagna 
arbetsmaterialet bör ses som ett komplement i förskolans arbete inom det naturvetenskapliga 
området och ska kunna bidra till att förskolans strävansmål inom naturvetenskap uppnås. För 
att kunna utforma materialet studerades Läroplanen för förskolan, Lpfö98 samt 
naturvetenskaplig litteratur. Materialet testades av pedagoger på sju avdelningar och efter 
varje tillfälle fick de svara på en enkät om hur de upplevde att arbeta med materialet. 
Dessutom utfördes uppföljningssamtal med några pedagoger. Undersökningen visade att 
pedagogerna ansåg att materialet var användbart i verksamheten och att de på ett enkelt sätt 
kunde arbeta med fysik och kemi tillsammans med barnen. Förskolebarnen var engagerade 
och fascinerade över dessa experimenttillfällen.  
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1 INLEDNING 
Detta examensarbete har gått ut på att ta fram handledningar och tillhörande arbetsmaterial 
inom de naturvetenskapliga ämnena fysik och kemi, anpassat för förskolebarn. När jag under 
min verksamhetsförlagda utbildning och vid de tillfällen jag vikarierat på förskolor har 
diskuterat naturvetenskap med lärare har de berättat att de saknar utbildning inom ämnena och 
att det därför är svårt att komma igång med att medvetet arbeta tillsammans med barnen med 
naturvetenskap och då allra helst fysik och kemi. Dessa samtal väckte min idé om att göra 
konkreta handledningar på experiment inom ämnena fysik och kemi. Jag ville också ta fram 
tillhörande material för att förenkla användandet av handledningarna.  
 
Jag har under min utbildning gått flera kurser där vi genomfört roliga och intressanta 
naturvetenskapliga experiment och exkursioner, vilket har bidragit till att mitt intresse för 
naturvetenskap har ökat. Genom utbildningen har jag fått insikt i att det inte är svårt att 
genomföra dessa praktiska övningar med förskolebarn. De erfarenheter och kunskaper jag 
tillgodogjort mig under utbildningen har varit till hjälp i mitt framställande av 
arbetsmaterialet.  
 
Arbetsmaterialet består av handledningar till olika experiment och tillhörande arbetsmaterial. 
Handledningarna är uppdelade i tre olika områden, luft, vatten och kemiska reaktioner. 
Arbetsmaterialet består av ett urval av de olika föremål och hjälpmedel som behövs för att 
genomföra de olika experimenten. Min tanke med arbetsmaterialet, som ligger i en låda för 
varje ämnesområde, är att förenkla användandet av handledningarna.   
 
Syftet med handledningarna och arbetsmaterialet har varit att väcka ett intresse hos lärare att 
arbeta tillsammans med barnen inom ämnena fysik och kemi. Min önskan har varit att påvisa 
med enkla medel hur pedagoger på ett konkret och medvetet sätt kan arbeta med fysik och 
kemi tillsammans med barn även om de saknar utbildning inom området. Målet har varit att 
handledningarna och arbetsmaterialet ska vara ett stöd i arbetet med fysik och kemi i 
förskolan.  

1.1 Bakgrund 
I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) står det i ett av målen 
under utveckling och lärande att ”förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse 
för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, 
liksom sitt kunnande om växter och djur” (sid 9). Här slår styrdokumentet tydligt fast hur 
viktigt det är att barn blir introducerade i de naturvetenskapliga ämnena redan under 
förskoleåldern. I Lpfö 98 skriver man också att ”utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall 
utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten” (sid 8).  
 
Ett sätt att sträva mot styrdokumentens mål och riktlinjer är att tillsammans med barnen 
experimentera och undersöka naturvetenskapliga fenomen på ett sådant sätt att man tar 
tillvara barns erfarenheter, intressen och åsikter (Persson, 2008). Genom att barn tillsammans 
med vuxna i förskolan får möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar få upptäcka och 
utforska naturen, kan detta medverka till att barn utvecklar kunskaper om samspelet mellan 
människan och naturen och det beroendeförhållande dem emellan. Dessutom kan barn få 
förståelse för människans roll i det ekologiska systemet (Thulin, 2006).  
 
Regeringen har gett skolverket i uppdrag att föreslå förtydliganden och kompletteringar av 
mål i läroplanen för förskolan, samt föreslå riktlinjer för uppföljning och utvärdering, 
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förtydliga förskollärarens ansvar samt föreslå implementeringsinsatser och 
kompetensutveckling som kan bli aktuella med anledning av förslaget. Syftet med 
förändringen är att förstärka förskolans pedagogiska uppdrag samt höja ambitionsnivån i 
verksamheten (Utbildningsdepartementet, 2009). I denna redovisning skriver man att 
naturvetenskap idag har ett förhållandevis litet utrymme i förskolan och att förskollärare säger 
sig ha otillräckliga kunskaper inom området. Vilket ligger till grund för att skolverket föreslår 
förtydliganden och kompletteringar i läroplansmålen inom detta område. Dessutom föreslår 
skolverket satsning på fortbildning och kompetensutveckling av förskolans personal. 

1.2 Litteraturgenomgång 
 
1.2.1 Intresset för naturvetenskap 
Naturvetenskap handlar om allt omkring- och inom oss. Persson Gode (2008) menar att i 
princip allt som berör människor går att härleda till naturvetenskap.  
 
I redovisningen av regeringsuppdrag om undervisning i naturkunskap och teknik i tidiga 
åldrar redogörs för att det framkommit att ungdomar upplever de naturvetenskapliga ämnena 
svåra och relativt oväsentliga (Utbildningsdepartementet, 2010). Redovisningen visar också 
att elevers intresse för naturvetenskapliga ämnen och då allra helst fysik och kemi minskar 
med åren, eleverna väljer andra ämnesoråden när möjlighet ges. Detta medför ett underskott 
på kvalificerad arbetskraft och medborgare med låg allmänbildning i de naturvetenskapliga 
ämnena (Utbildningsdepartementet, 2010).  
 
Det saknas också duktiga och engagerade lärare inom de naturvetenskapliga ämnesområdena 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) 
hävdar att antalet sökande studenter inom lärarutbildningen med naturvetenskaplig inriktning 
har minskat. I grund- och gymnasieskolorna har man sätt att detta har avspeglat sig i ett 
vikande intresse för skolämnena fysik, kemi och biologi. Vilket förundrar författarna eftersom 
små barn tidigt fascineras av naturvetenskapliga fenomen. För att komma underfund med hur 
världen fungerar utforskar, undersöker och experimenterar barn. Elfström, Nilsson, Sterner 
och Wehner-Godée (2008) konstaterar att många verksamma förskollärare och yngre 
grundskollärare saknar utbildning i naturvetenskap. I fortbildningskurser har deltagarna 
förvånats över hur mycket av deras vardagserfarenheter de skulle kunna använda sig av i sitt 
eget yrkesutförande som har koppling till fysik, kemi och biologi (Elfström, Nilsson, Sterner 
& Wehner-Godée, 2008). Enligt Persson (2009) har naturvetenskap ett oberättigat rykte att 
vara krångligt, tråkigt och abstrakt. 
 
Det finns ett behov att öka det naturvetenskapliga intresset bland barn och ungdomar, vilket 
grundar sig i behovet av kvalificerad arbetskraft och forskning i framtiden 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Genom forskning har man kommit fram till att det finns ett 
samband mellan elevers lust att lära och lärares engagemang och lust att vara lärare. Lärare 
med någon form av naturvetenskaplig inriktning i sin utbildning använder sig oftare av 
naturvetenskapliga arbetssätt och låter elever experimentera och pröva hypoteser, jämfört med 
lärare som saknar denna kompetens (Utbildningsdepartementet, 2010).  
 
1.2.2 Lärare och naturvetenskap 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att det är lärarens uppgift att rikta 
barns uppmärksamhet mot naturvetenskapliga fenomen. Ett sätt att få barn att börja tänka och 
fundera är att börja problematisera det som barnen tar förgivet, exempelvis vatten. Genom att 
skapa situationer där det ges möjlighet till att kommunicera, agera och reflektera tillsammans 
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får barn förståelse för enkla naturvetenskapliga fenomen (Pramling Samuelsson & Asplund 
Carlsson, 2003). Det finns forskning som kommit fram till att det är viktigt att redan i 
förskolan börjar med undervisning i natur-, miljö- och teknikämnena (Brorman, 2004). För att 
göra detta möjligt krävs det att allmänbildningen inom naturvetenskap höjs bland pedagoger i 
förskolan hävdar Brorman (2004). Persson (2008) anser att med hjälp av naturvetenskaplig 
litteratur är det för pedagoger möjligt att genomföra naturvetenskapliga experiment 
tillsammans med barn, utan att behöva vara en naturvetare som kan alla formler. Persson 
Gode (2008) har insett genom egna erfarenheter att pedagogen inte alltid behöver ha en 
vetenskaplig förklarning till alla experiment. Det viktiga är att få upp barns intresse för att det 
är roligt med naturvetenskapliga undersökningar och experiment.  Ibland kan det räcka med 
att barnen själva får förklara vad som hänt vid experimenttillfället (Persson Gode, 2008).  
 
Det är viktigt att barn ses som kompetenta människor som har rätt att vara delaktig i sitt eget 
lärande (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Barn ska ha huvudrollen i sin 
egen lärprocess. I dessa processer blir lärarens roll att vara medutforskare, medkonstruktör 
och reflektionspartner (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). En viktig faktor för att 
läraren i sitt arbete ska kunna utmana barnen på rätt sätt är att aktivt utmana barnen i deras 
tänkande och sträva efter att försöka förstå var de befinner sig (Johansson & Pramling 
Samuelsson, 2003). Utifrån en syn att barn som vuxna lär sig i alla sammanhang blir läraren 
genom sitt sätt att förhålla sig socialt och kommunikativt till omgivningen en vägledare och 
medvandrare i barns lärande (Sträng & Persson, 2003).  
 
1.2.3 Barn och naturvetenskap 
”Barn är av naturen nyfikna på sin omgivning” (Lagerholm, 2009, sid 11). De upplevelser 
barn är med om tidigt i livet påverkar deras sätt att se, erfara, uppfatta och förstå sin omvärld 
hävdar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003). Sträng och Persson (2003) anser 
att barn i mycket tidig ålder lär sig att uppfatta vad som är viktigt att uppmärksamma i 
omgivningen. De nämner att barn möter naturvetenskap i en vidare bemärkelse i förskolan 
och hävdar att barns möte med natur och miljö är grundläggande för förståelsen av 
naturvetenskaplig kunskap. Små barn har inget behov av att få naturvetenskapliga fenomenen 
förklarade för sig, det viktiga är att de får konkreta upplevelser och erfarenheter i vardagliga 
situationer (Brorman, 2004).  
 
Det sätt vi ser på barn, kunskap och lärande finns inbäddat i vår yrkesroll hävdar Brorman 
(2004). Vilket påverkar vad vi i praktiken uppmärksammar och lägger fokus på, detta avgör 
hur lärare organiserar verksamheten i förskolan. Persson Gode (2008) anser att ett av de 
viktigaste drivmedlen för lärandet är nyfikenhet. Hon menar att ett nyfiket sinne är öppet för 
att ta in nya intryck och information om nästan vad som helst. För att uppmuntra barns 
nyfikenhet på naturvetenskapliga fenomen kan man som pedagog ta hjälp av enkla 
experiment och undersökningar, detta menar Persson (2008) inspirerar barnen till att utforska 
omvärlden.  
 
När barn kommer till förskolan har de kunskaper och erfarenheter med sig, dessa behöver de 
få knyta och koppla till de erfarenheter som görs på förskolan (Thulin 2006). Barns sätt att 
utforska sin omgivning liknar den process som vetenskapsmän använder sig av (Elfström, 
Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2008 och Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Vid 
en noggrann filmobservation av ett enskilt barn eller en barngrupp kan deras tålmodiga 
undersökande bli synligt, barn har ofta ett eget projekt där de undersöker ett fenomen under 
en längre tid (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2008). Med hjälp av en rutschkana 
kan barn undersöka många naturvetenskapliga fenomen, som exempelvis fart, acceleration, 
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friktion och tyngdkraft (a.a.). När barn kommer i kontakt med naturen kan de rent konkret se, 
upptäcka, känna och höra hur världen fungerar (Sträng & Persson, 2003). Dessa 
erfarenhetsbaserade vardagsuppfattning som barn får genom sitt utforskande av naturen 
skiljer sig från den vetenskapliga förklaringen. Vilket medför att barn behöver utmanas i sitt 
tänkande och möta experiment och andra människors varierande och konkreta synsätt (Sträng 
& Persson, 2003). Barn behöver kontinuerligt få utmana sina uppfattningar av omvärlden för 
att kunna förstå de vetenskapliga förklaringarna. Dessa utmaningar sker med hjälp av att 
socialt integrera med andra människor och samtala med varandra om de egna synsätten 
(Sträng & Persson, 2003).  
 
1.2.4 Experiment med barn 
Ett sätt att sträva mot de mål som finns uttryckt i läroplanen för förskolan, Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 1998) är att experimentera, utforska och undersöka tillsammans 
med barnen. I experiment finns mångfald av problemställningar dessa öppnar för diskussioner 
och funderingar kring barns tidigare erfarenheter. Med enkla undersökningar utmanar man 
barns förståelse som leder till ett lustfyllt lärande (Persson, 2009). Ett sätt att göra det osynliga 
synligt är att använda sig av vardagsnära, enkla och roliga experiment tillsammans med 
barnen hävdar Persson (2009). Om det finns möjlighet att pedagogerna inte behöver planera 
experimenterandet med barnen långt i förväg och införskaffa material är chansen större att de 
experimenterar mera. Det är en fördel om man använder sig av material som finns 
lättillgängligt för att göra det möjligt för barnen att fortsätta med sitt experimenterande 
hemma (Lagerholm, 2009).   
 
Persson Gode (2008) anser att man inte behöver göra experiment för avancerade, det viktiga 
är att barnen blir nöjda. Ibland räcker det med att låta barnen själva berätta vad de sett och 
upplevt. Genom att som pedagog fånga upp barns spontana undersökningar kan det leda till 
att barnen lär sig att metodiskt undersöka och ordna erfarenheter för att småningom förstå 
samanhangen hävdar Lagerholm (2009). Lagerholm (2009) anser att i barns experimenterande 
finns det tillfällen då en vuxen behöver gå in och styra lite och få igång en diskussion för att 
barnet ska få möjlighet att ställa en hypotes.  
 
Att arbeta i mindre grupper när experiment utförs kan vara till fördel eftersom alla barn kan 
delta och vara aktiva utan att behöva vänta allt för länge på sin tur (Person Gode, 2008). 
Genom den sociala gemenskapen stimuleras barns eget lärande. Persson Gode (2008) anser att 
en åldersblandad grupp ger en stor spridning i barnens förståelse och kunnande vilket 
stimulerar deras utveckling eftersom barnen diskuterar experimenten med varandra får de del 
av varandras kunskaper. Med hjälp av samtal med andra människor lär de sig att sätta ord på 
sina erfarenheter, pedagogens roll blir att föra in naturvetenskapliga begrepp (Lagerholm, 
2009).  
 
Experimenterandet är till en början ett sätt att ge barn en upplevelse genom att de får 
undersöka och upptäcka. Pedagoger bör hjälpa barnen att strukturera sina experiment och få 
dem att ställa egna hypoteser för att utveckla sin begreppsstruktur (Lagerholm, 2009). Om 
barn enskilt eller i grupp får ställa sina frågor och söka svaren, får de en större betydelse 
vilket kan ligga till grund för barns förändrade syn över olika sammanhang. Barnen bygger 
upp en ökad möjlighet att ta till sig nya begrepp genom fler erfarenheter (Lagerholm, 2009).  
 
1.2.5 Uppbyggnad av experiment 
Ett experiment börjar med ett problemområde eller en frågeställning som följs av en klok 
gissning på lösningen av problemet eller frågeställningen, det vill säga en hypotes ställs 
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(Persson, 2009). En frågeställning eller ett problem väcker ofta många frågor och idéer hos 
barnen. Det är viktigt att som pedagog ta alla barns idéer på allvar (Persson, 2009). 
Frågeställningarna leder till hypoteser som leder till undersökningar som i sin tur ofta leder 
till nya frågor och nya undersökningar. Pedagogen har en viktig roll som en känslig lyssnare, 
inspiratör och igångsättare (a.a.). När man ska börja utföra experiment med barn är det bra att 
börja med det enkla. Låt barnen tillsammans med pedagogen uppleva experimenten med alla 
sinnen. Det är viktigt att pedagogen inte förklarar sönder experimenten utan låter barnens 
egen kreativitet och nyfikenhet leda till ny kunskap utifrån deras egna förutsättningar. Det är 
bra om experimenterandet får ta tid barn vill ofta prova om och om igen, vilket tar tid 
(Persson, 2009). Att dokumentera processen kring experimenten ger möjlighet till reflektion 
och eftertanke för pedagoger och barnen (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2008). 
Dokumentationen kan även leda till nya undersökningar eller att fler vill prova samma sak.  

2 SYFTE/FRÅGESTÄLLNINGAR  
Det är tänkt att den praktiska delen av mitt examensarbete ska uppfylla ett mål och flera 
funktionskriterier.  

2.1 Övergripande mål  
o Målet med examensarbetet var att utforma ett arbetsmaterial inom ämnena fysik och 

kemi bestående av handledningar med tillhörande materiallådor för användning i 
förskolan.  

2.2 Funktionskriterier 
o Arbetsmaterialet ska vara till hjälp för att uppfylla de strävansmål rörande 

naturvetenskap som finns angivna i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98.  
o Ge förskolepedagoger idéer om hur de på ett medvetet sätt kan arbeta med fysik och 

kemi i förskolan.  
o Det ska finnas en variation av experiment för att täcka in flera delar ur ämnena fysik 

och kemi och för att kunna användas tillsammans med flera barn, vad gäller ålder och 
utvecklingsnivå.  

o Arbetsmaterialet ska gå att utveckla och kompletteras.  

2.3 Frågeställning 
o Uppfyller materialet de uppställda funktionskriterierna?  

3 METOD/PROCESS  
Här nedan redogörs hur framställandet av arbetsmaterialet gått till. Med hjälp av enkäter, 
iakttagelser av materialtest i barngrupp, samt samtal med pedagoger kommer arbetsmaterialet 
att testas huruvida de uppfyller funktionskriterierna. 

3.1 Tankegång 
Tankarna kring det som skulle bli mitt examensarbete var att göra något konkret, något som 
jag i mitt framtida yrke skulle ha användning av. Mitt intresse för ämnena fysik och kemi 
ökade efter att ha gått kursen ”Fysik och kemi ur barns perspektiv med ämnesdidaktik”. 
Plötsligt fascinerades jag av all den fysik och kemi som finns runt omkring oss. Eftersom jag 
kände att jag ville lära mig mera inom dessa områden bestämde jag mig för att framställa ett 
arbetsmaterial i form av handledningar och tillhörande arbetsmaterial inom ämnena fysik och 
kemi. Tanken med arbetsmaterialet var att det skulle finnas material till de flesta experiment 
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men att det i vissa behövdes läggas till material som exempelvis diskmedel eller mynt. Idén 
med arbetsmaterialet var att det skulle underlätta för pedagoger (med pedagoger menar jag 
alla som arbetar med förskolebarn i förskolan) att på ett medvetet sätt arbeta med fysik och 
kemi i förskolan. Min tanke var att arbetsmaterialet skulle vara enkelt och konkret och kunna 
användas av de pedagoger som saknar utbildning inom området. Dessutom skulle det 
stimulera barns nyfikenhet och lust att lära genom att på ett lekfullt sätt få experimentera med 
naturvetenskapliga fenomen och då främst de fenomen som finns i barnens vardag. 
Arbetsmaterialet var tänkt att passa förskolebarn från tre till sex år men att man även kan 
använda det till yngre barn i små eller blandade grupper.  

3.2 Förberedelser 
Innan jag började framställa arbetsmaterialet gick jag igenom Läroplanen för förskolan, Lpfö 
98 (Utbildningsdepartementet, 1998) för att ta reda på vad som skrivs om naturvetenskap i 
förskolan och vilka strävansmål som finns inom ämnet. Därefter sökte jag efter relevant 
litteratur inom ämnet naturvetenskap i förskolan och experiment inom fysik och kemi för 
barn.  
 
Jag tillfrågade två slumpmässigt valda kommunala förskolor om de var intresserade av att 
delta i min undersökning. Den ena förskolan, som jag kommer att benämna som förskola 1, 
består av två avdelningar med barn i åldrarna från ett till sex år och sammanlagt fyrtio 
inskrivna barn och sex anställda pedagoger. Förskolan är belägen ca en mil utanför staden. 
Den andra förskolan, som jag kommer att benämna som förskola 2, består av fem avdelningar 
med barn i åldrarna ett till sex år och sammanlagt nittioåtta inskrivna barn och sexton 
anställda pedagoger. Den är belägen centralt i staden. Informationsbrev delades ut till 
pedagogerna (se bilaga 1) för en vidare inblick i undersökningen.  
 
Naturvetenskap med inriktning fysik och kemi är ett enormt stort område som jag insåg att jag 
måste bryta ner i något mindre. Mitt val blev tre olika lådor med titlarna luft, vatten och kemi. 
Anledningen till mitt val av de olika ämnena var att luft är något som finns runt omkring oss, 
vi kan inte se det och för barn är det ofta abstrakt men det är en naturlig del av våra liv och 
luft är något som vi behöver för att kunna finnas (Persson Gode 2008). Vatten är något som 
fascinerat barn i alla åldrar, dessutom är även det livsviktigt för livet på jorden. Största delen 
av jordens yta består av vatten, det försvinner aldrig utan går runt i jordens kretslopp (Persson 
Gode, 2008). Valet av en låda med titeln kemi var att jag intresserat mig för några experiment 
med kemiska reaktioner som jag ansåg var enkla, roliga och som förhoppningsvis skulle 
kunna intressera barn på förskolan. Barnen får då också möjlighet att få en förståelse över hur 
olika ämnen kan reagera med varandra och ändra egenskaper.  
 
3.2.1 Forskningsetik 
Pedagogerna i de båda förskolorna blev informerade om undersökningens syfte via ett 
informationsbrev (se bilaga 1) och muntlig kontakt. Efter det att de mottagit informationen 
fick de ett par dagars betänketid innan de svarade om de ville delta i undersökningen eller 
inte. Deltagarna var upplysta om att de när som helst kunde avböja sitt deltagande eller 
avbryta sin medverkan utan att få negativa följder. De blev informerade om att pedagoger, 
barn och förskolans identitet skulle skyddas. Det delades ut ett informationsbrev (se bilaga 2) 
med en svarstalong till föräldrarna på den avdelningen som det skulle genomföras en 
observation.  
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3.3 Genomförande 
Produktutvecklingen började med att jag utformade en mall (se bilaga 3) för handledningarna. 
Mallen baserades på tidigare litteraturgenomgång, erfarenheter från kursen ”Kemi och fysik ur 
barnsperspektiv med ämnesdidaktik” och egna idéer. Utformningen av layouten för 
handledningarna gjordes i Microsoft Word och som illustrationer användes egna fotografier 
och ClipArt. Handledningarna gjordes i A5 format och laminerades för bästa hållbarhet. Till 
varje ämnesområde tillverkades tio handledningar, vilket resulterade i totalt tretio 
handledningar. Personligen testade jag tjugoåtta av de trettio handledningarna jag framställt. 
Detta för att vara övertygad om att de uppfyllde mina krav att vara enkla, roliga och lätta att 
använda. En aspekt jag hade i åtanke vid val av experiment till handledningarna var att det 
tillhörande materialet skulle vara sådan som finns lätt tillgängligt. Material som kanske redan 
finns på förskolan eller går att inhandla på en vanlig varuhandel. Handledningarna sattes ihop 
inom ämnesområdena med lite grundläggande fakta inom varje område och ett försättsblad 
(se bilaga 6).  
 
Arbetsmaterialet togs fram med hjälp av handledningarna. Varje ämnesområde fick en egen 
låda där arbetsmaterial, handledningar och enkäter (se bilaga 4) förvarades. Varje låda 
markerades med sitt ämnesnamn och hade en innehållslista i locket. Det färdiga 
arbetsmaterialet kan ses i bilagorna.  
 
När arbetsmaterialet kändes färdigt åkte jag ut till de förskolor som tidigare blivit tillfrågade 
att delta i min undersökning och presenterade materialet. Förskola 1 med två avdelningar fick 
en låda av varje ämnesområde och förskola 2 med fem avdelningar fick två lådor inom varje 
ämnesområde. Totalt hade jag satt ihop nio lådor med handledningar och arbetsmaterial.  

3.4 Testmetoder  
Materialet skulle testas av pedagoger på förskolorna. Meningen var att de skulle utföra 
experiment tillsammans med förskolebarnen. Efter varje utfört experiment skulle en enkät 
fyllas i av pedagogen (se bilaga 4). Förskolorna skulle ha materialet i fyra veckor där jag i 
halvtid skulle kontaktade dem för att höra hur det gick och om de hade några frågor eller 
andra funderingar kring arbetsmaterialet.  Vid ett tillfälle skulle jag göra en observation där en 
pedagog utförde ett experimenttillfälle tillsammans med barn. När de fyra veckorna var 
avslutade delades det ut enkäter som skulle sammanfatta pedagogernas uppfattning om 
arbetsmaterialet (se bilaga 5). Förskolorna var informerade om att de när som helst under 
undersökningen var tillåtet att dra sig ur om de av någon anledning inte längre ville delta. De 
var också informerade om att förskolan, pedagogerna och barnens identitet inte kommer att 
framkomma i undersökningen.  
 
3.4.1 Enkäter kopplade till handledningarna 
Pedagogerna blev ombedda att besvara en enkät efter varje experimenttillfälle (se bilaga 4). 
Det fanns tio enkäter i varje låda med arbetsmaterial, totalt 90 enkäter. Anledningen till den 
stora mängden enkäter var att det var svårt att veta hur många experiment pedagogerna skulle 
hinna utföra inom varje område, dessutom var min tanke att enkäterna skulle vara lätt 
tillgängliga. Därför valde jag att lägga i ett överflöd av enkäter i lådorna med arbetsmaterialet. 
Enkäternas syfte var att få reda på om utformningen av handledningarna var tillfredsställande 
och om experimenten intresserade barn och pedagoger. Enkäterna skulle besvaras anonymt. 
Anledningen till att jag ville ha anonyma svar var för att öka chansen att få in så många som 
möjligt av enkäterna. Jag ansåg också att det inte skulle påverka undersökningen negativt vid 
anonyma svar. Pedagogerna fyllde sammanlagt i 35 av dessa enkäter.  
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3.4.2 Enkäter besvarade efter avslutat test 
För att komplettera undersökningen om arbetsmaterialet uppfyllde funktionskriterierna 
delades det ut ytterligare en enkät (se bilaga 5) efter avslutat arbetsmaterialstest. Denna enkät 
delades ut till de nio pedagogerna som använt sig av arbetsmaterialet. Även dessa enkäter 
skulle fyllas i anonymt. Alla nio lämnades in med ifyllda svar.  
 
3.4.3 Samtal med pedagoger 
Under mitt besök för observation och vid insamlandet av arbetsmaterialet samtalade jag kring 
arbetsmaterialet med nio pedagoger, tre från förskola 1 och sex från förskola 2. Valet av 
pedagoger grundar sig i att det var dessa som utförde experimenterandet i barngrupperna. 
Genom samtalen med pedagogerna ville jag ta reda på vad de tyckte om de olika 
experimenten och arbetsmaterialets utformning. Jag använde mig av fyra stöd frågor vid 
samtalen.  
 

� Var de för lätta eller för komplicerade?  
� Hur barnen tagit till sig arbetsmaterialet? 
� Har arbetsmaterialet påverkat dem som pedagog i synen på att arbeta med 

naturvetenskap i förskolan, och då främst fysik och kemi? 
� Pratar barnen om experimenten efteråt?  

 
Sju av samtalen utfördes enskilt, det vill säga att jag och en pedagog pratade ostört med inga 
andra människor närvarande. Två av samtalen utfördes i barngrupp, detta på grund av att det 
inte fanns möjlighet för pedagogerna att lämna barngruppen vid tillfället. Under samtalets 
gång förde jag anteckningar via block och penna. Samtalen tog mellan femton och trettio 
minuter.  
 
3.4.4 Observation 
Under ett experimenttillfälle skulle jag vara närvarande för att gör iakttagelser. Detta skedde 
på en avdelning i förskola 2. Jag hade i början av min undersökning delat ut informationsbrev 
med en svarstalong till de föräldrar vars barn gick på denna avdelning. I brevet bad jag om 
tillåtelse att vara med vid experimenttillfällen och iaktta/observera deras barn genom skriftliga 
anteckningar. Vid observationstillfället hade pedagogen och barnen haft tillgång till materialet 
i två veckor.  
 
Sammanställning av observation 
Förskola 2 hade haft tillgång till materialet i två veckor innan jag gjorde observationen. Vid 
observationstillfället medverkade en pedagog och tre barn i åldrarna 4 år och 11 månader, 4 år 
och fem månader och fem år. Valet av de deltagande barnen var pedagogens. Jag har valt att 
kalla barnen för barn 1 (4 år, 11 månader), barn 2 (4 år, 5 månader) och barn 3 (5 år). 
Handledningarna som utfördes var ”Rinner vattnet ut” och ”Vatten i våra kroppar” (se bilaga). 
Jag satt i ett hörn av rummet och iakttog experimenttillfället.  
 
Pedagogen ställde fram lådorna med titlarna ”luft” och ”vatten” på ett bord. Barnen som lekte 
lite på sidan om bordet reste sig och gick fram till pedagogen och sa: ”ska vi göra experiment 
nu?” Pedagogen svarade att de skulle de göra. I mun på varandra sa barnen ”ja, vad kul”. 
Pedagogen började med att ta fram en påse och en gummisnodd till varje barn. Hon förklarade 
att de skulle stoppa ner handen i påsen och trä gummisnodden över armen så att det inte skulle 
komma någon luft in i påsen. Barnen gjorde som de blivit instruerade.  
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- Varför ska vi ha påsen på handen? fråga barn 2 
- Vi ska se om det händer något, svarade pedagogen 
- Vad ska hända då? fråga barn 1 
- Vad tror ni, kommer att hända? Svarade pedagogen 
- Vet inte, kommer det att hända nu? Frågar barn 1 
- Har det hänt något? Frågar pedagogen 
- Nej, inte med min, svarar barn 2 
- Inte min heller, svarar barn 1 
- Inte med min, se här, ingenting, vi får nog vänta lite till, sa barn 3 
- Ska vi göra något mer experiment? Frågar barn 3 

 
Under tiden barnen hade påsen på handen tog pedagogen fram en flaska.  
 

- Det står hål där, sa barn 1. 
- Ja det gör det, svarade pedagogen. 
- Vad ska vi göra med den flaskan, undrade barn 2. 
- Vi ska fylla den med vatten, svarade pedagogen. 
- Men det går väl inte, då åker vattnet ut ju, det är ju hål i den, fortsätter barn 3 
- Vi kan väl prova och se, svarar pedagogen. 
 

Pedagogen tar flaskan till diskbänken, barnen följer med utan uppmaning, hon fyller flaskan 
med vatten samtidigt som hon håller fingret för hålet. När flaskan är fylld med vatten tar hon 
bort fingret från hålet. 
 

- Vad var det jag sa, det går ju inte, det rinner ut, sa barn 3 
- Det har du rätt i, vattnet rinner ut, svarar pedagogen 
- Vad tror ni händer om vi skruvar på korken? Frågar pedagogen.   
- Vet inte, svarar barn 1. 
- Ingenting, svarar barn 2 
- Gör det så får vi se, svarar barn 3. 

 
Pedagogen skruvar på korken och vattnet slutar att rinna ut hålet.  
 

- Åh, vad häftigt, säger barn 2 
- Hur kunde det bli så, jag vill också prova, säger barn 1 
- En gång till, säger barn 3 

 
Pedagogen skruvar av korken och vattnet rinner ut, hon skruvar på den igen och vattnet slutar 
att rinna sedan skruvar hon av den ytterligare en gång och sedan på.  
 

- Men fröken hur kan det bli så? Frågar barn 3.  
- Ja hur kan det komma sig att det blir så? Är det någon av er som vet? Svarar 

pedagogen. 
- Jag vet inte, säger barn 3  
- Det kanske är trolleri, säger barn 1 
- Mmm men kan det vara luften då? frågar barn 2 
- Ja, för det finns luft i flaskan där inte vattnet är, det såg vi förut, med den där 

ballongen vi försökte blåsa upp, säger barn 3  
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Efter att barnen diskuterat en stund om olika lösningar frågar pedagogen om de ska läsa vad 
som står i handledningen. Barnen tycker det är en bra idé. Pedagogen läser i handledningen 
hur detta fenomen kan uppstå och barnen lyssnar. Pedagogen påminner barnen om påsen som 
sitter på handen och frågor om det har hänt något inuti påsen.  
 

- Inte i min, svarar barn 3 
- I min är det immigt, säger barn 1 
- Jag ser inte, har det hänt något med min? frågar barn 2 
- Vi kan ta av påsarna och titta och känna, säger pedagogen 

 
Barnen tar av gummisnodden och påsen från handen.  
 

- Hur känns handen som varit i påsen? frågar pedagogen. 
- Min är blöt, säger barn 2 
- Min känns lite kladdig, säger barn 1 
- Mmm, det känns ingenting, säger barn 3 
- Vi kan vända på påsen och känna i den, säger pedagogen. 
- Den känns lite blöt, säger barn 3 

 
De andra två barnen vänder på sina påsar och konstaterar att de också är blöta. Pedagogen 
frågar vad det är för något de känner. Till svar får hon att det är vatten. Hon frågar vidare vart 
vattnet kommit ifrån. Barnen tittar på sina händer och säger att de är från dem vattnet kommit. 
Pedagogen instruerar barnen i att de ska andas på en spegel. Spegeln blir immig och de pratar 
ytterligare en stund om hur det kan komma sig. Pedagogen läser förklarningen i 
handledningen för barnen. De avslutar experimentstunden.  

4 RESULTAT 

4.1 Materialet 
När lärarhandledningarna för experimenten kändes klara trycktes de upp i A5 format, beskars 
något och laminerades för bästa hållbarhet. De sattes ihop i häften inom sina ämnesområden 
med ett försättsblad och en ämnesförklaring (se bilaga 6). Varje ämnesområde innehöll tio 
handledningar. De olika experimenten har utformats efter läsning av allehanda 
naturvetenskaplig litteratur, egna idéer och uppslag jag fått under naturvetenskapliga kurser 
inom lärarutbildningen. Lånade ursprungs idéer av experiment har uppgivits med källa.  
 

      
Bild 1 Lärarhandledningar          Bild 2 material lådorna 
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De tillhörande lådorna har fyllts med olika föremål och hjälpmedel för att kunna genomföra 
experimenten på lärarhandledningarna. Varje låda har en innehållsförteckning över vilket 
material som finns i respektive låda.  
 
Vatten lådan innehåller ett häfte med tio stycken handledningar, fem stycken små 
plastmuggar, tre stycken plastglas, fyra stycken sugrör, fem stycken ballonger, en rulle 
aluminiumfolie, ett paket 1 liters plastpåsar, fem stycken gummisnoddar, en spegel, en stor 
glasburk med tättslutande lock, en liten burk med kanel.  
 
Luft lådan innehåller ett häfte med 10 stycken handledningar, en stor plastflaska med kork, 
en stor plastflaska med litet hål nertill och kork, tio stycken ballonger, två stycken 
blompinnar, tre stycken grövre sugrör, tre stycken plastglas, en pappersfigur, tre stycken 
tändstickor, tre stycken flirtkulor, en pingisboll, ett laminerat litet papper, sytråd, en 
luftkuddebåt  
 
Kemi lådan innehåller ett häfte med tio stycken handledningar, tre svarta burkar med lock 
som det är hål i (att stoppa olika dofter i ex. kryddor), en flaska hushållsfärg, en flaska 24% 
ättika, en burk bakpulver, en 33cl flaska, fem stycken ballonger, fem stycken filmburkar, ett 
litet paket russin, en flaska mineralvatten, två stycken olika långa stearinljus, en ask 
tändstickor, tio stycken vita kaffefilter, en glasburk med lock. 
 
4.1.1 Fysik och kemi i handledningarna 
Här följer en lista över titlarna på de handledningarna som ingår i häftena, samt de enskilda 
handledningarnas mål. 
 
Vatten: 

� Is, vatten och ånga 
Få förståelse för vattnets tre olika faser, fast, flytande och gas.  
 

� Frysa vatten 
Synliggöra att is tar större plats än vatten 
 

� Isbergens gåta 
Synliggöra att is flyter i vattnet 
 

� Droppa vatten på mynt 
Visa på vattnets ytspänning och hur den kan hålla vattnet samman 
 

� En kupa av vatten 
Visa på vattnets ytspänning och hur den med sin kraft håller vattnet samman 
 

� Flyende kryddor 
Få förståelse vad ytspänning är och vad som kan bryta den eller försvaga den 
 

� Vad kan flyta 
Undersöka varför vissa saker flyter och andra sjunker, få kännedom om vad densitet 
är  
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� Spola vatten på ägg 
Visa hur vattnets tryck kan påverkas 
 

� Vatten i våra kroppar 
tydliggöra för barnen att det finns vatten i kroppen som kommer ut genom huden, när 
vi andas och när vi kissar 
 

� Ett slutet ekologisktsystem 
Få förståelse vad ett kretslopp är och att den kan påverkas med tanke på en 
hållbarutvecklig 

 
Luft: 

� Ballong i flaska 
Påvisa att luft tar plats och utveckla en förståelse för lufttryck 
 

� Luft väger 
Tydliggöra att luft är materia och att den väger 
 

� Petflaska med ballong 
På ett enkelt sätt åskådliggöra att varm luft tar mer plats än kall 
 

� Frysa och pysa 
Att tydligt visa att kall luft tar mindre plats än varm luft som tar större plats 
 

� Den svävande kulan 
Att belysa Bernoulli´s princip. Barnen ska få förståelse i vad som händer med 
lufttrycket när luft är i rörelse.  
 

� Få papperet att lyfta 
Att få förståelse vad som händer när luft är i rörelse 
 

� Vattnet svävar 
Göra barnen medvetna om lufttrycket som finns omkring oss och trycker på från alla 
håll 
 

� Blir pappersfiguren blöt? 
Synliggöra för barnen att luft är ett ämne, materia och att det tar plats 
 

� Rinner vattnet ut? 
Belysa på vilket sätt lufttrycket kan påverka 
 

� Luftkuddebåten/bilen 
Tydliggöra lufttrycket för barnen 

 
Kemi: 

� Olika dofter 
Att påvisa att olika föremål/ämnen avger gaser vilka vi i vår tur kan uppfatta olika med 
hjälp av vårat luktsinne 
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� Hushållsfärg i kallt och varmt vatten 
Påvisa skillnaden på molekylernas rörelse i kallt respektive varm vatten 
 

� Anden i flaskan 
Att undersöka hur olika ämnen reagerar med varandra 
 

� Raketen 
Undersöka hur olika ämnen kan reagera med varandra och få nya egenskaper 
 

� Russinhissen 
Visa barnen koldioxidens egenskaper 
 

� Vulkanen vaknar 
Få vetskap om att det kan uppstå kemiska reaktioner när olika ämnen blandas 
 

� Varför smäller inte ballongen 
Visa att värme leds mellan olika material och alltid mellan varmt och kallt 
 

� Ljus med glas över 
Få förståelse över vad som får eld att brinna 
 

� Blåklocka som skiftar färg 
Väcka barns intresse för att kunna göra enkla experiment i naturen och att olika ämnen 
som reagerar med varandra ändrar egenskaper 
 

� Sortera färg på papper 
Få bekanta sig med en av separationsmetoderna som heter kromatografi som visar de 
olika beståndsdelarna i en lösning.  
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4.2 Testresultat 

4.2.1 Resultat av enkäter kopplade till handledningarna 
Under de fyra veckor materialet testades besvarades trettiofem enkäter kopplade till 
handledningarna. Enkätsvaren visade att det vid experimenttillfällena deltog mellan två till 
nio barn och barnens ålder varierade mellan tre till fem år. Tiden för experimenten varierade 
mellan fem till femtio minuter. Pedagogerna ansåg att helhetsintrycket på handledningarna 
var tillfredsställande och lättförståeliga. De hävdar också att det var lätt att fånga barnens 
intresse vid experimenttillfällena. Konceptet med handledningar och tillhörande material var 
något de uppskattade. I alla enkätsvar framgick det att pedagogerna kunde tänka sig att utföra 
experimenten i barngruppen vid flera tillfällen. Några skrev ner extra kommentarer när de inte 
lyckades uppnå önskat resultat och hur de då tillsammans med barnen provade andra 
lösningar och idéer.  
 
Tabellen visar resultaten av enkätens fem sista frågor.  
              

              Tabell 1 
 Bra Dåligt 
Vilket helhetsintryck hade 
handledningen på dig? 

35 0 

Vad anser du om tydligheten 
i lärarhandledningen? 

35 0 

 Ja Nej 
Gick det att fånga barnens 
intresse? 

35 0 

Var det lätt att hitta material 
till experimentet? 

35 0 

Är denna handledning något 
du skulle kunna tänka dig att 
göra flera gånger i 
barngruppen?  

35 0 

 
4.2.2 Resultat av enkäter besvarade efter avslutat test 
I samband med insamlandet av materialet delades det ut enkäter till de pedagoger som använt 
sig av arbetsmaterialet, vilket var nio pedagoger. Samtliga nio lämnades in. I enkätsvaren 
framgick att helhetsintrycket av handledningarna var bra, lätta att förstå och att det fanns klara 
och tydliga instruktioner. Pedagogerna uttryckte att lärarhandledningarnas tydlighet var 
genomgående lätta att förstå. Samtliga pedagoger anser att arbetsmaterialet har givit dem nya 
idéer till att arbeta med fysik och kemi tillsammans med barn i förskolan. Kommentarer som 
”det blir så mycket enklare med ett färdigt material”, ”det behövs inte mycket material för att 
göra roliga experiment” och ”nu när man såg hur enkelt det kan vara” hade skrivits ner i 
enkäten. Det framgick också i svaren i enkäten att pedagogerna ansåg att de hade lärt sig nya 
saker med hjälp av arbetsmaterialet, som att det inte är krångligt utan roligt att utföra 
experiment. Åtta av pedagogerna kan tänka sig att använda ett likvärdigt arbetsmaterial inom 
fysik och kemi. En pedagog kan tänka sig att använda ett likvärdigt material till en viss del. 
Hon hävdar att barnen hon utfört experiment med hade lite svårt att förstå kopplingen till hur 
det fungerade. Pedagogerna var överens om att arbetsmaterialet var anpassat för deras 
barngrupper, de hade skrivit med kommentarer som ”mest för de som är i femårsåldern”, ”de 
är nyfiken på hur det kan bli så”, ”de yngre barnen tycker att det är roligt att titta på”, ”det 
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gick bra med fyraåringarna”, ”man kan alltid anpassa olika material så det passar alla barnen” 
och ”vissa uppgifter var något svåra att förklara för vår åldersgrupp”.  
 
Tabellen visar resultatet av enkäten  
 
                    Tabell 2 

Frågor:  Bra Dåligt  
Vilket helhetsintryck har 
lärarhandledningarna gett dig? 

9 0  

 Lätta  Svåra  Vissa 
Lätta/Svåra 

Vad anser du om tydligheten i 
lärarhandledningarna? 

9 0  

 Ja Nej X 
Har du tidigare stött på något 
arbetsmaterial för fysik och kemi i 
förskolan? 

7 2  

Har arbetsmaterialet givit dig några 
nya idéer till att arbeta med fysik 
och kemi tillsammans med barn i 
förskolan? 

9   

Tror du att pedagoger kan lära sig 
något nytt av detta arbetsmaterial? 

9   

Skulle du kunna tänka dig att 
fortsätta att använda ett likvärdigt 
arbetsmaterial inom fysik och 
kemi? 

9   

Tycker du att arbetsmaterialet har 
passat i din barngrupp? 

9   

                   Tabell 2  
 
4.2.3 Observation av materialtest 
Vid observationstillfället visade barnen att de var intresserade av att delta i 
experimenterandet. Detta fram gick när barnen självmant kom till bordet när pedagogen 
ställde fram lådorna och de frågade om de skulle experimentera. Intresset bekräftades också 
när barnen ställde frågor och bidrog med egna lösningar och hypoteser på problemen. Under 
experimenterandets gång fällde barnen kommentarer som, ”åh, vad häftigt”, ”jag vill också 
prova” och ”en gång till”. Barnen berättade dessutom för sina kompisar om experimenten 
efteråt. Pedagogen hanterade handledningarna med lätthet vilket visades på det sätt hon 
instruerade barnen. I samtal efter experimenterandet belyser pedagogen handledningarnas 
tydlighet och hur väl arbetsmaterialet är anpassat för dessa. Hon anser att handledningarna 
och materialet har ökat hennes intresse för att arbeta med fysik och kemi i förskolan.  
 
4.2.3 Samtal med pedagoger 
Pedagogerna var alla överens om att lärarhandledningarna var lätta att förstå och att 
experimenten var anpassad för förskolebarn. De ansåg att de varken var för lätta eller för 
komplicerade för deras barngrupper. De poängterar att de haft enormt roligt tillsammans med 
barnen och att de mer än gärna skulle vilja ha ett arbetsmaterial likt detta.  
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Barnen har, enligt pedagogerna, med glädje deltagit i experimenttillfällena. De har haft många 
idéer om olika lösningar på problemen. I några av experimenten har de inte fått önskat resultat 
vilket har med fört flera diskussioner och flera undersökningar. Barnen har längtat och frågat 
efter experimenttillfällena.  
 
Pedagogerna hävdar att arbetsmaterialet och de tillfällena de utfört olika experiment 
tillsammans med barnen har påverkat deras syn på naturvetenskapligt arbete i förskolan. De 
tycker att arbetsmaterialet gjort det enkelt för dem att använda sig av fysik och kemi. 
Handledningarna har varit tydliga och det färdiga materialet har gjort det enkelt att utföra 
experiment. Sex av de medverkande pedagogerna nämner att förklaringarna i handledningarna 
varit till stöd under experimenterandet. Pedagogerna har inte behövt lägga ner tid på att 
förbereda tillfällena. Dock har det förekommit vid vissa tillfällen att de provat experiment 
innan de utfört dem i barngruppen. Uttryck som ”det här är skitkul” och ”det gäller bara att 
komma igång” har jag fått höra många gånger under undersökningens gång. Alla deltagande 
pedagoger är intresserade av att få ta del av liknande arbetsmaterial i fortsättningen. En av 
pedagogerna konstaterar att det finns ganska många böcker med experiment som man kan 
utföra med barn, ”men då måste man först låna boken och sedan samla in materialet, det tar 
för mycket tid” (citerat från en av pedagogerna). Tre av pedagogerna nämnde i samtalet att de 
själva var intresserade av att försöka ta fram ett arbetsmaterial inom fysik och kemi.  
 
Barnen pratar om experimenten efteråt. De berättar för de barnen som inte deltog och för sina 
föräldrar. Föräldrarna har visat intresse för barnens experimenterande, de har frågat 
pedagogerna vad barnen utfört för experiment och talat om att barnen talar mycket om 
experimenten hemma.  
 
4.3 Sammanfattning av resultaten 
I frågan om huruvida undersökningen resulterat i om materialet uppfyller det övergripande 
målet och de uppställda funktionskriterierna kommer nu en sammanfattning.  
 
4.3.1 Övergripande mål 
Målet med examensarbetet var att utforma ett arbetsmaterial inom ämnena fysik och kemi 
bestående av handledningar med tillhörande materiallådor för användning i förskolan. 
Arbetsmaterialet inom ämnena fysik och kemi har utformats på det sätt det var tänkt.  
 
4.3.2 Funktionskriterierna 
 

o Arbetsmaterialet ska vara till hjälp för att uppfylla de strävansmål rörande 
naturvetenskap som finns angivna i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98.  

I Läroplanen för förskolan finns att läsa; 
 
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för sin egen delaktighet i 
naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter 
och djur”  
 
Arbetsmaterialet är uppbyggt av handledningar med experiment inom fysik och kemi. I 
handledningarna får barnen möjlighet att bekanta sig med enkla naturvetenskapliga fenomen 
genom olika experiment. Med hjälp av arbetsmaterialet är det möjligt att uppfylla Läroplanen 
för förskolans strävansmål rörande naturvetenskap.  
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o Ge förskolepedagoger idéer om hur de på ett medvetet sätt kan arbeta med fysik och 
kemi i förskolan.  

 
Enligt enkätsvaren och samtalen med de pedagoger som deltagit i undersökningen har 
arbetsmaterialet medverkat till att ge förskolepedagoger nya idéer hur de kan arbeta mer 
medvetet med fysik och kemi i förskolan. I några av enkätsvaren framkom extra kommentarer 
där de angivit att de fått nya idéer och att de fått vetskap i hur enkelt det kan vara att utföra 
experiment inom fysik och kemi med barnen. Några av pedagogerna pratade om att själva 
försöka ta fram material till experiment inom fysik och kemi.  
 

o Det ska finnas en variation av experiment för att täcka in flera delar ur ämnena fysik 
och kemi och för att kunna användas tillsammans med flera barn, vad gäller ålder och 
utvecklingsnivå.  

 
Varje häfte innehåller en variation av handledningar för att täcka in olika delar av ämnena 
fysik och kemi. Det finns också en variation av svårighetsgrad bland experimenten för att 
passa barn i olika åldrar och utvecklingsnivå. Pedagogerna som utfört experiment i barngrupp 
har i samtal uttryckt vidden av svårighetsgraden av experimenten. Det har framkommit i 
enkäterna att handledningarna har varit lättförståeliga och att de passat olika åldrar på barn.  
 

o  Arbetsmaterialet ska gå att utveckla och kompletteras.  
 
Arbetsmaterialet går att utveckla och komplettera på många olika vis. Det går till exempel att 
utöka antalet handledningar och/eller utöka antalet lådor med ämnesområden för att få ett 
bredare och mer varierande material. Lådorna kan kompletteras med flera föremål och 
hjälpmedel.   
 
Min frågeställning besvaras alltså med ja. Funktionskriterierna är uppfyllda.  

5 DISKUSSION 

5.1 Sammanfattning 
Det övergripande målet för detta examensarbete var att utforma ett naturvetenskapligt 
arbetsmaterial för förskolan med inriktning på fysik och kemi. Utvecklandet av 
arbetsmaterialet har resulterat i att jag nått mitt mål och det har även bidragit till att jag 
fördjupat mina kunskaper kring de yngre barnens naturvetenskapliga inlärning. Under 
undersökningen av arbetsmaterialet har det framkommit via samtal och enkäter att de 
deltagande pedagogerna har uppskattat arbetsmaterialet och att det har hjälpt dem att få nya 
idéer om hur man kan arbeta med fysik och kemi i förskolan. Undersökningen visar också att 
arbetsmaterialet har underlättat för ett arbete med fysik och kemi i förskolan.  
 
Handledningarna berör flera enkla naturvetenskapliga fenomen. Enligt pedagogerna har 
barnen visat ett stort intresse för att experimentera. Barnen har varit aktiva i diskussioner och 
kommit med egna förslag och idéer. Arbetsmaterialet är uppbyggda på ett lätthanterligt sätt 
och förklaringarna är tydliga enligt pedagogerna. Detta har framkommit via samtal och 
enkätsvar. Med detta som underlag anser jag att arbetsmaterialet mycket väl kan uppfylla 
strävansmålen kring naturvetenskap i förskolan (Lpfö 98). Det som framkommit från 
litteratur, enkätsvar, observation och samtal har gjort att jag anser att arbetsmaterialet 
uppfyller de uppställda funktionskriterierna.  
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Tiden för arbetet med examensarbetet har till största del varit roligt och lärorikt. De 
medverkande pedagogerna har givit mig mycket positiv respons på mitt arbete. När jag 
återinsamlade arbetsmaterialet uttryckte alla pedagogerna att de gärna ville behålla det. En 
anledning till att jag framställt ett arbetsmaterial var att jag önskade att mitt examensarbete 
skulle vara mig till nytta i mitt framtida arbetsliv, vilket jag med glädje kan påstå att detta 
arbete kommer att vara.  

5.2 Tillförlitlighet 
För att ta reda på om arbetsmaterialet uppfyllde de uppställda funktionskriterierna delades det 
ut två olika enkäter, en som pedagogerna var uppmanade att fylla i efter varje experiment och 
en som de nio deltagande pedagogerna fick fylla i efter avslutat materialtest. Det utfördes 
också en observation och samtal med nio pedagoger. Trettiofem enkäter knutna till 
experimenten besvarades och av nio utdelade enkäter efter utfört materialtest besvarades nio. 
Med hjälp av undersökningsmetoderna framkom att handledningarna var utförda på ett 
tillfredställande sätt. Pedagogerna uttryckte att texten var tydlig och lättförståelig. De hävdade 
att barnen hade visat intresse för experimenterandet genom att vara nyfikna, kommit med 
egna idéer och lösningar. Det framkom att arbetsmaterialet hade underlättat utförandet av 
experimenten. Pedagogerna var alla överens om att arbetsmaterialet hade påverkat deras syn 
på att arbeta med fysik och kemi i förskolan. I enkätsvaren framkom det att experimenten 
utförts med barn mellan tre till fem år. Detta gör att undersökningen inte visar hur vida 
arbetsmaterialets utformning är lämplig för alla förskolans barn, det vill säga från ett år till 
sex år. Därför får man komma ihåg att enkätsvaren kunde ha sett helt annorlunda ut om 
experimenten utförts på yngre barn. 
 
Materialet var utformat för att passa främst till barn mellan tre till sex år. I undersökningen 
framkom det i ett fall att en pedagog tyckte att det fanns förklaringar som var lite för svåra för 
deras åldersgrupp. De övriga pedagogerna var alla överens om att handledningarna val väl 
anpassade för deras barngrupper. En pedagog utrycker också att hon mycket väl kan tänka sig 
att utföra experiment med de yngsta barnen, hon anser att det alltid går att omforma 
experimenten så att de passar alla barn. Om materialet i sin helhet skulle testas i lägre åldrar 
kan jag tänka mig att många av handledningarna ansets som svåra.  

5.3 Teoretisk tolkning 
Enligt litteraturgenomgången finns det forskning som visar att elevers intresse för 
naturvetenskapliga ämnen och då främst fysik och kemi minskar med åren. I skolverkets 
rapport har man kommit fram till att det saknas duktiga och engagerade lärare inom 
ämnesområdena (Utbildningsdepartementet, 2010). I längden kan detta medföra ett underskott 
på kvalificerad arbetskraft och ett minskat antal forskare i framtiden 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) 
upplever att antalet sökande studenter till lärarutbildningen med inriktning naturvetenskap har 
minskat. Med detta som underlag anser jag att ett arbetsmaterial för naturvetenskap med 
inriktning fysik och kemi kan vara till stöd för att utveckla ett intresse för naturvetenskap 
bland förskolebarn. De deltagande pedagogerna i undersökningen hävdar via enkätsvar och i 
samtal att arbetsmaterialet har givit dem idéer på hur de i framtiden kan arbeta med fysik och 
kemi tillsammans med barnen. De har också uttryckt att barnen varit intresserade och 
engagerade vid experimenttillfällena. Barnen har efteråt pratat om experimenten med 
kompisar och sina föräldrar.  
 
Med hjälp av mitt arbetsmaterial riktas barns uppmärksamhet mot naturvetenskapliga 
fenomen vilket Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) anser är lärarens uppgift. 
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Brorman (2004) hävdar att det är viktigt att börja med naturvetenskaplig undervisning redan i 
förskolan. Persson (2008) anser att med hjälp av naturvetenskaplig litteratur är det möjligt att 
genomföra naturvetenskapliga experiment tillsammans med barn, utan att man behöver vara 
en naturvetare. I styrdokumenten för förskolan slår man fast hur viktigt det är att barn redan 
på förskolan blir introducerade i de naturvetenskapliga ämnena. Enligt de pedagoger som 
medverkat i undersökningen har arbetsmaterialet varit utformat på ett sätt som för dem 
förenklat deras naturvetenskapliga arbete tillsammans med barnen. Handledningarna med de 
enkla experimenten har uppmuntrat barnens nyfikenhet för enkla naturvetenskapliga fenomen. 
Vilket Persson (2008) menar inspirerar barnen till att utforska omvärlden. För att barn ska 
kunna förstå vetenskapliga förklaringar behöver de kontinuerligt få utmana sina uppfattningar 
av omvärlden tillsammans med andra människor anser Sträng och Persson (2003). Därför 
anser jag att det är en fördel om det finns ett naturvetenskapligt arbetsmaterial på förskolorna, 
som är enkelt att ta fram och använda om och om igen. Jag anser att mitt arbetsmaterial kan 
bidra till att nå de uppställda strävansmålen om naturvetenskap i förskolan.  
 
Att använda sig av vardagsnära, enkla och roliga experiment kan för barnen göra det osynliga 
synligt (Persson, 2009). Chansen är större att det experimenteras mera om pedagoger slipper 
förbereda experimenterandet långt i förväg och införskaffa material (Lagerholm, 2009). Det är 
en fördel om inte experimenten är för avancerade, vikten ska ligga i att barnen blir nöjda anser 
Persson Gode (2008). Dessa aspekter tog jag hänsyn till i utformandet av arbetsmaterialet. 
Arbetsmaterialet är indelat i tre ämnesområden, vatten, luft och kemi. De två förstnämnda 
ämnena är för barnen vardagsnära och det tredje ämnet kan ses som mer spännande och 
kanske okänt för barn (min åsikt). Genom utförande av experimenten i arbetsmaterialet har 
barnen möjlighet att bekanta sig med naturvetenskapliga fenomen och göra det osynliga 
synligt. Eftersom arbetsmaterialet består av handledningar och tillhörande arbetsmaterial 
behöver inte pedagogerna förbereda experimenten långt i förväg. Via min undersökning har 
pedagogerna uttryckt att det varit mycket underlättande med arbetsmaterialets koncept. Detta 
bekräftar också min egen uppfattning om att ett arbetsmaterial som går ut på att möta 
naturvetenskap med inriktning på fysik och kemi på ett konkret, varierat och inspirerande sätt 
kan vara till nytta i förskolan. Arbetsmaterialets handledningar är varierande och går alla ut på 
att barnen ska få möta naturvetenskapliga fenomen på ett utforskande sätt. Dessutom är det 
tänkt att materialet skall vara till stöd för pedagogerna i det naturvetenskapliga arbetet, vilket 
framkommit i undersökningen att arbetsmaterialet varit.  

5.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

Enligt undersökningen mottogs arbetsmaterialet positivt av pedagoger och barn.  Pedagoger 
fick upp ögonen för att det är enkelt att utföra naturvetenskapliga experiment inom fysik och 
kemi med förskolebarn. Barnen visade nyfikenhet och delaktighet under experiment 
tillfällena.  

Ett av funktionskriterierna var att arbetsmaterialet skulle vara utvecklingsbart och kunna 
kompletteras. En naturlig fortsättning på detta arbete skulle kunna vara att utvidga materialet 
med flera handledningar och komplettera arbetsmaterialet med flera föremål och hjälpmedel. 
Med ett utökat aktivitetsurval skulle arbetsmaterialet bli bredare och innehålla mer variation. 
Ett annat alternativ skulle kunna vara att utveckla fler lådor med arbetsmaterial inom fler 
ämnesområden med tillhörande handledningar. Man skulle också kunna skapa ett 
naturvetenskapligt arbetsmaterial anpassat för utomhusvistelse. Dessutom skulle det vara 
intressant att testa arbetsmaterialet på förskolans yngsta barn. Eller utforma ett material 
anpassat för de allra yngsta barnen i förskolan.  
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BILAGA 1 Informationsbrev till pedagoger 
 
Hej! 
Mitt namn är Susanne Ståleborg och jag är lärarestuderande på högskolan i Gävle. Min 
inriktning är naturvetenskap, teknik och matematik mot förskola. Under vårterminen skriver 
jag mitt examensarbete som handlar om fysik och kemi i förskolan.  
 
Min undersökning bygger på lätta handledningar som man kan använda i förskolan. Det 
medföljer också ett start material. Tanken är att man med dessa handledningar och 
startmaterialet lätt ska kunna arbeta med fysik och kemi i förskolan utan att behöva utesluta 
andra aktiviteter. Handledningarna är till största del anpassade för barn i 4-5 års ålder men det 
går naturligt vis bra att använda dem till yngre barn och även blandade åldersgrupper. Några 
av experimenten kräver lite mer tid och förberedelser som att frysa vatten för att sedan dagen 
efter se vad som hänt.  
 
Det medföljer också enkäter som jag skulle vara tacksam om ni fyllde i efter varje utfört 
experiment. Här nedan har jag förklarat lite vad naturvetenskap är och vad som står i 
läroplanen för förskolan. Jag har också skrivit med vad som finns framtaget som förslag till 
förtydliganden i läroplanen för förskolan. Observera att detta fortfarande är ett förslag och 
inte fastställt ännu men det kan vara bra att ha i åtanke.  
 
”Naturvetenskapen beskriver och försöker förklara världen. Till naturvetenskapen räknas 
kemi, biologi, fysik och geovetenskap (Nordström, 2008, sida 2).”  
 
� Kemi är vetenskapen om materiens uppbyggnad, egenskaper och omvandlingar. Hur 

ämnen är uppbyggda och hur de reagerar tillsammans med andra ämnen.  
� Biologi är läran om livet. Hur livet fungerar och hur det är uppbyggt.  
� Fysik handlar om jordens och universums krafter och energiformer.  
� Geovetenskap handlar om jordklotet och dess klimat.  

(Nordström, 2008) 
Dessa olika vetenskapsområden går ofta in i och kompletterar varandra.  
 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98): 
Under förskolans uppdrag i Lpfö 98 kan man läsa;  
”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialtsamspel, utforskande och skapande, men 
också genom att iaktta, samtala och reflektera.” 
 
Genom att använda sig av enkla experiment får barn möjlighet att på ett lekfullt sätt 
tillsammans i ett socialtsamspel iaktta, samtala och reflektera över vad som händer och varför 
det blev som det blev.  
 
Ett av målen i Lpfö 98 är att;  
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i 
naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter 
och djur”  
 
I förskolans styrdokument framhålls vikten av att små barn får ta del av naturvetenskapliga 
fenomen något som tidigare introducerades som ämnen fysik och kemi först på högstadiet 
(Persson, 2003)  
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I förslaget till förtydliganden i läroplanen för förskolan har man föreslagit några nya mål för 
naturvetenskap och teknik.  
Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje barn rika tillfällen att  
� I samspel med andra barn och vuxna upptäcka och utforska naturvetenskap och teknik i 

vardagen,  
� Bearbeta sin förståelse av naturvetenskap och teknik i samspel med andra barn och vuxna 

och med hjälp av olika uttrycksformer, 
� Bygga, skapa, och konstruera med hjälp av olika material, redskap och verktyg,  
� Utveckla en förståelse för naturens olika kretslopp och hur människans livsstil, natur och 

samhälle är relaterad till varandra.  
(Förslaget till förtydliganden i läroplanen för förskolan, redovisning av regeringsuppdrag, 
2009) 
 
Under riktliner kan man läsa: 
Förskollärarna ska ha ett särskilt ansvar för  
� Att läroplanens mål som rör utveckling och lärande genomsyrar förskolans hela 

verksamhet.  
Arbetslaget ska 
� Synliggör matematik, naturvetenskap och teknik som en del av barns vardag, 
� Positivt bemöta barns nyfikenhet på och intresse för matematik, naturvetenskap och teknik, 
� Erbjuda en varierad verksamhet som på många olika sätt utmanar barns förståelse för 

matematik, naturvetenskap och teknik 
(Förslaget till förtydliganden i läroplanen för förskolan, redovisning av regeringsuppdrag, 
2009) 
 
Om ni har några frågor så får ni gärna ringa mig Susanne Ståleborg, telefon XXX-XXX XX X 
 
Förslag till arbetssätt med handledningarna:  

1. Vad är det som ska undersökas? Vilket är problemområdet/frågeställningen? Tala om 
för barnen vad experimentet handlar om. 

2. formulera en hypotes tillsammans med barnen, dvs. ta reda på vad barnen tror ska 
hända innan man utför experimentet/undersökningen.  

3. Gå igenom hur experimentet/undersökningen ska genomföras.  
4. Genomför experimentet/undersökningen 
5. Samtala tillsammans med barnen hur det blev.  

 
Bli inte förskräckta om ni inte får önskat resultat utan se det som ett sätt att fortsätta att 
reflektera och undersöka; Varför blev det så här, kunde man göra på något annat sätt och så 
vidare. Fokusera på själva experimentet och inte på förklarningen. Det kan vara bra att nämna 
några begrepp men inte nödvändigt om barnen inte är mottagliga för det.  
 
För att barnen lättare ska kunna reflektera och diskutera om experimenten/undersökningarna 
är det bra att göra någon form av dokumentation. Att fotografera under experimentets gång 
kan rekommenderas eftersom en bild säger mer än många ord. Barnen känner lättare igen 
situationen och kan minas tillfälle då experimentet/undersökningen utfördes.  
 
Lycka till! /  Susanne Ståleborg  
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BILAGA 2 Informationsbrev till föräldrar 
 
Till vårdnadshavare för barn vid XXXXXXXX förskola avdelning XXXXXXX 
 
Hej!  
Mitt namn är Susanne Ståleborg. Jag är lärarstuderande vid högskolan i Gävle. Min inriktning 
är naturvetenskap, matematik och teknik mot förskola. Just nu håller jag på med mitt 
examensarbete som handlar om naturvetenskap i förskolan. Det jag tänker undersöka är om 
tydliga handledningar och ett arbetsmaterial inom ämnena fysik och kemi kan bidra till att 
man inom förskolan lättare och oftare utför enkla experiment tillsammans med barnen. Jag 
kommer eventuellt att genomföra några observationer där jag tittar på hur barnen uppfattar 
experimenten och hur de fungerar att utföra dem i barngrupper. Vid dokumentation av 
observationerna kommer alla namn (både barn och vuxna) och även förskolan att 
konfigureras. Observationerna kommer att genomföras med hjälp av papper och penna. 
Därefter kommer allt material att lämnas in till högskolan till förvaring och efter en tid 
kommer det att förstöras. Jag ber er vänligen fylla i nedanstående uppgifter. 
 
Om ni vill ha mer information kan ni kontakta mig på telefon: XXX-XXX XX XX  
 
Lämnas till förskolan senast den 30 april.  
 
 
 Ja, jag/vi ger tillstånd för mitt/vårt barn att bli observerad 
 
 Nej, jag/vi ger inte tillstånd för mitt/vårt barn att bli observerad 
 
 
Mitt barn heter: 
 
 
 
Vårdnadshavarnas underskrifter 
 
___________________________________________________________________________ 
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BILAGA 3 Mall till handledning  
Titel på experimentet  

_______________________________ 
Mål:  
 
Detta behövs:  
 
Beskrivning av experimentet:  
 
Tips vid genomförandet:  
 
Förväntat resultat:  
  
Förklarning:  
 
Vardagsexempel:  
 
(Alla handledningar utfördes i A5 format)  
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BILAGA 4 Enkät som besvarats efter varje avslutat experiment  
 
Enkät som besvaras efter varje utfört experiment  
 
Titel på handledningen: 

_________________________________________________ 

Hur många barn var med vid experimenttillfället?  

 

______ stycken 

 

Hur många pedagoger var med vid experimenttillfället?  

 

______stycken 

 

Vilken ålder hade barnen som var med under experimenttillfället?  

 1 år  2 år  3 år  4 år  5 år 

 

Hur lång tid tog experimenttillfället?  

______ minuter 

Vilket helhetsintryck hade handledningen på dig? 

 Bra 

 Dåligt 

Motivering:___________________________________________________________

_______________________________ 

 

Vad anser du om tydligheten i lärarhandledningen?  

 Bra 

 Dålig 

Motivering:___________________________________________________________

_______________________________ 

Gick det att fånga barnens intresse?  

 Ja 

 Nej 
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Motivering:___________________________________________________________

_______________________________ 

Var det lätt att hitta material till experimentet?  

 Ja 

 Nej 

Kommentar:__________________________________________________________

_______________________________ 

 

Är denna handledning något du skulle kunna tänka dig att göra flera gånger i 

barngruppen. 

 Ja 

 Nej 

Motivering:_________________________________________ 
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BILAGA 5 Enkät som besvarats efter avslutat materialtest  
Frågor om Arbetsmaterialets lärarhandledningar 
Vilket helhetsintryck har lärarhandledningarna gett dig? (Markera det 
alternativ som stämmer bäst in på din åsikt). 

o Bra 
o Dåligt 

Motivering:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Vad anser du om tydligheten i lärarhandledningarna? 

o Genomgående lätta att förstå 
o Genomgående svåra att förstå 
o Vissa handledningar är lätta att förstå, andra svåra 

Motivering:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Har du tidigare stött på något arbetsmaterial för fysik och kemi i förskolan  

o Ja 
o Nej 

Kommentar:________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Har arbetsmaterialet givit dig några nya idéer till att arbeta med fysik och 
kemi tillsammans med barnen i förskolan?  

o Ja 
o Nej 

Kommentar:________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Tror du att pedagoger kan lära sig något nytt av detta arbetsmaterial?  

o Ja 
o Nej 

Kommentar:________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Skulle du kunna tänka dig att fortsätta att använda ett likvärdigt 
arbetsmaterial inom fysik och kemi?  

o Ja 
o Nej 

Kommentar:________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Tycker du att arbetsmaterialet har passat i din barngrupp?  

o Ja 
o Nej 

Kommentar:________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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BILAGA 6 Arbetsmaterial  
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Vatten lådans innehåll: 
 

� Häfte med 10 stycken handledningar  

� 5 stycken små plastmuggar 

� 3 stycken plastglas 

� 4 stycken sugrör 

� 5 stycken ballonger 

� 1 rulle aluminiumfolie 

� 1 paket 1liters plastpåsar 

� 5 stycken gummisnoddar 

� 1 spegel 

� 1 stor glasburk med tättslutande lock  

� 1 liten burk med kanel 
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Vatten  
_______________________________ 
Vatten är en kemisk förening av väte (H) och syre (O) och har den kemiska 
förteckningen H2O.  
 
En vattenmolekyl består av en syreatom och två väteatomer.  
 
När man ritar en vattenmolekyl så ritas syre atomen röd och väteatomerna vita.  
 
 
 
 
Vatten finns i tre former; fast (is), flytande (vatten) och gas (i luften).  
 
Mer än 70% av jordytan är täckt med vatten. Allt liv som finns på jorden är beroende 
av vatten.  
 
Vattnets tre former:  
 
När vatten är flytande är vatten molekylerna fritt spridda och tar därför mindre plats.  

 
 
Is är vatten i dess fasta form. När vatten är fruset bildar vattenmolekylerna ringar om 
sex vattenmolekyler i varje ring. Detta medför att fryst vatten tar mer plats.  

 
 
När vatten är i gasform flyger det fritt omkring.  

 
 
Ytspänning.  
Om man spiller vatten på ett bord bildas det stora vattendroppar. Den kraften som 
håller samman vätska på detta sätt kallas ytspänning.  
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Genom att tillsätta diskmedel kan man minska molekylernas bindningskraft. 
Vattenmolekylerna hålls inte samman på samma sätt som tidigare då man tillsätter 
diskmedel. Ett tecken på detta är att det bildas bubblor i vattnet.  
 
Densitet:  
Densiteten i ett fast ämne beror på en kombination av atomernas massa och hur tätt 
packade atomerna är.  
”Arkimedes princip innebär att en kropp som nedsänks i en vätska påverkas av en 
lyftkraft som är lika stor som tyngdkraften på den undanträngda vätskan. Detta gäller 
oavsett om föremålet flyter eller sjunker.” (Nordström; 2008)  
 
Det föremål som ska flyta måste tränga undan lika stor massa vätska som sin egen 
massa. En båt som väger 30 000kg sjunker ner tills den har trängt undan 30 000kg 
vatten. Eftersom salt vatten har större massa än sötvatten flyter båtar högre upp i 
saltvatten. Detta beror på att saltvatten är tyngre än sötvatten, alltså har saltvatten 
högre densitet än sötvatten. Båten behöver inte tränga undan lika mycket vätska i 
saltvatten som i sötvatten eftersom saltvatten väger mera.  
 
Vatten i gasform har lägre densitet än vatten i flytande form. Massan i vatten i 
gasform är glesare packad än i flytande form, därför cirkulerar vatten i gas form runt i 
luften.  
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Droppa vatten på mynt 

_______________________________ 
Mål:  
Visa på vattnets ytspänning och hur den kan hålla vattnet samman.  
 
Detta behövs:  
� Ett mynt gärna en femkrona 
� Ett sugrör eller pipett 

 
Beskrivning av experimentet:  
Lägg myntet plant och droppa en vattendroppe i taget på 
det.  
Hur många droppar kan man droppa på myntet innan det 
rinner över? Hur ser det ut?  
 
Tips vid genomförandet:  
Det blir större effekt om man använder sig av ett större mynt.  
 
Förväntat resultat:   
Dropparna kommer att ligga som en kupa på myntet innan det rinner över. Man kan 
tydligt se hur vattnet hålls samman.  
 
Förklarning:  
Vattnets ytspänning håller samman vattnet så att det inte rinner över trotts att det 
buktar utåt.  
 
Vardagsexempel:  
En vattendroppe (på exempelvis en daggkåpa) hålls samman av just ytspänningen.  
Referenser:  
Fresk, Klas & Levemark, Lasse (2001). Tom titts extra tricks. Stockholm: Alfabeta 

bokförlag AB  
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En kupa av vatten 

_______________________________ 
Mål:  
Visa på vattnets ytspänning och hur den kan hålla vattnet samman.  
 
Detta behövs:  
� Ett glas 
� Flera mynt 
� Vatten   
Beskrivning av experimentet:  
Fyll glaset ända upp till kanten med vatten.  
 
Hur många mynt kan man lägga i glaset innan vattnet 
rinner över?  
 
Lägg i mynten ett i taget.  
 
Tips vid genomförandet:  
Man kan med fördel färga vattnet för att lättare se hur det bildas en kupa av vattnet.  
 
Det går också att använda sig av små stenar istället för mynt.  
 
Förväntat resultat:   
Vattnet kommer inte att rinna över i första taget, men lägger man i tillräckligt många 
mynt rinner det tillslut över.  
 
Förklarning:  
Vattnets ytspänning håller samman vattenmolekylerna och vattnet får den kupade 
formen.  
 
Vardagsexempel:  
Vattendroppar hålls samman av denna kraft som heter ytspänning. Detta är av denna 
kraft vattendropparna på en daggkåpa hålls samman.  
 
Referenser:  
Krekeler, Hermann & Rieper-Bastian Marlies (1997). Förbluffande experiment. 

Hässleholm: Bergs förlag AB  
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Ett slutet ekologisktsystem  

_______________________________ 
Mål:  
Få förståelse vad ett kretslopp är 
 
Detta behövs:  
� Glasburk med tättslutande lock 
� Spade 
� En bit levande mark från naturen 

 
Beskrivning av experimentet:  
Gå tillsammans med barnen ut i naturen och gräv upp en 
bit levande mark. Fyll glasburken till en femtedel med den 
levande marken. Se till att marken i burken har samma 
fuktighet som en lagom vattnad krukväxt. Skruva/spänn på 
locket så att det blir tätt. Ställ burken i ett fönster. Nu är det 
bara att studera och följa utvecklingen över vad som 
händer i burken.  
 
Tips vid genomförandet:  
Burken måste vara absolut tät så att inte vattnet i burken avdunstar, vilket medför att 
burkens innehåll torkar och dör. 
 
Den får inte heller innehålla för mycket vatten för då möglar innehållet i burken.  
 
Den levande marken bör ligga längst ner i botten på burken så att de eventuella djur 
som följt med marken in inte ramlar ner till botten och inte kan ta sig upp till den 
levande markbiten.  
 
Burken bör inte stå i för mycket sol. Det finns då risk för att luften i burken blir för het 
och vissa organismer i burken dör. Österläge är det bästa.  
 
Förväntat resultat:   
De djur, växter och svampar som planterats in i burken kommer att leva och 
utvecklas under flera månader i detta slutna ekologiska system.  
 
Förklarning:  
En kretslopps burk är ett slutet ekologiskt system i miniformat. Barnen kan följa hur 
växter och djur överlever i minilandskapet. De får då möjlighet till en ökad förståelse 
för vad ett kretslopp är. Allt i burken så som växter, djur, luft, vatten och 
mineralämnen är det samma. Det kommer inte in eller ut något. Energin från solljuset 
är det enda som tillförs.  
 
Det gröna på växterna och algerna innehåller bland annat klorofyll som gör det 
möjligt för dem att fånga upp ljusenergin från solen. Med ljusenergin som hjälp 
framställer växterna och algerna druvsocker av koldioxid och vatten. Vid denna 
druvsockerframställning avger växter och alger syrgas. Denna process kallas 
fotosyntesen.  
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Fotosyntesen: Ljusenergi/solenergi + koldioxid + vatten  druvsocker + syre  
 
Växter och alger kan omvandla druvsocker till andra energirika ämnen som 
tillexempel stärkelse, cellulosa, protein och fett. Dessa energirika ämnen kan 
användas som byggstenar eller lagras som energiförråd när växterna och algerna 
växer.  
 
Vardagsexempel:  
Detta kan jämföras med det kretslopp vi lever i. Ingenting försvinner utan cirkulerar 
och omformas.  
 
Det vatten vi i dag dricker, drack dinosaurierna som levde för över 65 miljoner år 
sedan.   
 
Referenser:  
Fresk, Klas & Levemark, Lasse (2001). Tom titts extra tricks. Stockholm: Alfabeta 

bokförlag AB  
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Frysa vatten 

_______________________________ 
Mål:  
Synliggöra att is tar större plats än vatten 
 
Detta behövs:  
� En liten plast mugg 
� Vatten 
� Tillgång till en frys 

 
Beskrivning av experimentet:  
Dag 1: Fyll muggen ända upp till kanten med vatten och ställ den i frysen. Vad 
kommer att hända? 
Dag 2: Tag ut muggen ur frysen och samtala om vad som hänt med vattnet.  
 
Tips vid genomförandet:  
För att barnen ska kunna se skillnaden är det viktigt att de får vara med när muggen 
ställs in i frysen och när den tas ut.  
 
Förväntat resultat:   
Vattnet kommer att frysa till is. Isen kommer att bukta uppåt och höja sig över kanten 
på muggen.  
 
Förklarning:  
Vatten har en speciell egenskap, när det blir 
till sin fasta form ökar det i volym. Andra 
ämnen minskar i volym när de stelnar. När 
vatten är fruset bildar vattenmolekylerna 
ringar om sex vattenmolekyler i varje ring. 
Detta medför att fryst vatten tar mer plats.  
 
Referenser: 
Persson Gode, Karin (2008). Upptäck naturvetenskap i förskolan. Stockholm: Natur 

och kultur  
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Is, vatten och ånga 

_______________________________ 
Mål:  
Få förståelse för vattnets tre olika faser, fast, flytande och gas.  
 
Detta behövs:  
� Isbitar 
� Kastrull 
� Kokplatta 
� Ett glas  

 
Beskrivning av experimentet:  
Lägg isbitarna i en kastrull. Samtala med barnen om vad de tror kommer att hända 
om man värmer kastrullen på en kokplatta. Värm kastrullen så att isen smälter. Vad 
har hänt med isen? Fortsätt att värma kastrullen tills vattnet kokar. Håll glaset upp 
och ner ovanför kastrullen och samla upp ånga. Visa barnet glaset och samtala om 
vad som hänt.  
 
Tips vid genomförandet:  
I stället för ett glas som man håller upp och ner ovanför ångan kan man ta en spegel 
eller ett kastrullock i glas. Det viktiga är att barnen får se ångan. Använder man sig 
av ett lock ska det inte sitta på kastrullen hela tiden.  
 
Förväntat resultat:   
Isbitarna kommer att genomgå flera fasövergångar.  
Fast (is) – Flytande (vatten) – gas (ånga) – Flytande (vatten)  
Isen kommer att smälta till vatten som sedan kokar upp och blir ånga. Ångan samlar 
vi upp i glaset som åter igen blir vatten.  
 
Förklarning:  
Is är vatten i dess fasta form. När vatten är fruset bildar vattenmolekylerna ringar om 
sex vattenmolekyler i varje ring. Detta medför att fryst vatten tar mer plats.  

 
 
När vatten är flytande är vatten molekylerna fritt spridda och tar därför mindre plats.  

 
 
 

Obs!  
Frys in vatten dagen 
innan så att det finns 
isbitar 
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När vatten är i gasform flyger det fritt omkring.  

 
Referenser:  
Nordström, Göran (2008). Fysik för nyfikna! Copyright Göran Nordström, HiG.  
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Isbergens gåta 

_______________________________ 
Mål:  
Synliggöra att is flyter i vattnet.  
 
Detta behövs:  
� Ballong/ballonger 
� Vatten 
� Stor skål/bunke 
� Eventuellt en plastbåt 

 
Beskrivning av experimentet:  
Fyll önskat antal ballonger med vatten och lägg dem i frysen (detta behöver göras 
dagen innan).  
 
Tag ut ballongerna ur frysen och klipp bort ballongen. Lägg isklumparna i en 
skål/balja med vatten. Studera vad som händer, hur ser det ut?  
 
Tips vid genomförandet:  
För att tydligare se hur isen flyter i vattnet kan man använda sig av en genomskinlig 
skål. Man kan också sätta ner en plastbåt för att visa på vilken risk det är för båtar att 
passera isberg.  
 
Förväntat resultat:   
Is klumparna kommer att flyta i vattnet, liten del ovanför vatten ytan och den större 
delen under vattenytan.  
 

   
Förklarning:  
Vatten har en speciell egenskap, det blir lättare när det fryser (stelnar) dessutom ökar 
det i volym. Övriga ämnen minskar i volym när de stelnar. Detta fenomen gör så att 
våra sjöar inte blir bottenfrysta.  
 
Vardagsexempel:  
Isberg som flyter omkring på vattnet. På grund av att större delen av det frysta 
isberget ligger under vattenytan kan det utgöra fara för förbipasserande fartyg. 
Titanic sänktes å grund av ett isberg år 1912.  
   
Referenser:  
Berger, Ulrike (2006) Kul experiment att göra hemma från tyskan Heidi Hedrenius. 

Stockholm: Berghs förlag AB 



 40 

Spola vatten på ägg 

_______________________________ 
Mål:  
Visa hur vattnets tryck kan påverkas.  
 
Detta behövs:  
� Hårdkokt ägg  
� Ett glas 
� Vattenkran  

 
Beskrivning av experimentet:  
Lägg ägget försiktigt i ett glas. Fyll glaset helt med vatten. 
Hur ser det ut? Flyter ägget?  
 
Håll glaset under vattenkranen och sätt på vattnet i full effekt 
så att vattenstrålen går ner i glaset. Vad händer?  
   
Tips vid genomförandet:  
Detta experiment kan man exempelvis utföra efter frukosten 
när man fått ägg över. Experimentet fungerar bäst om man 
tar ett ganska smalt och högt glas.  
 
Förväntat resultat:  
 Ägget kommer att sugas upp mot ytan och ligga där så 
länge vattnet strömmar. När vattenkranen stängs av sjunker 
det till botten igen.  
 
Förklarning:  
Detta beror på att vattnets tryck minskar på den sidan där vattenstrålen träffar ägget. 
Vattentrycket under ägget blir då högre än trycket ovanför ägget vilket leder till att 
ägget flyter upp till ytan.  
 
Vardagsexempel:  
När man ska bada kan det hända att en av badleksakerna hamnar under kranens 
vattenstråle. De ligger envist kvar där som fångade av vattenstrålen.  
 
Referenser:  
Fresk, Klas & Levemark, Lasse (2001). Tom titts extra tricks. Stockholm: Alfabeta 

bokförlag AB  
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Vad kan flyta? 

_______________________________ 
Mål:  
Undersöka varför vissa saker flyter och andra sjunker.  
 
Detta behövs:  
� En skål med vatten 
� Föremål av olika material som glas, plast, trä, metall, sten.  
� Modellera 
� Ugnsfolie 

  
Beskrivning av experimentet:  
Sänk ner ett föremål i taget i vattnet och undersök om de flyter eller sjunker. Ta en 
klump modellera och sänk ner den i vattnet för att se om den flyter. Tryck ihop en 
folie bit och sänk ner den i vattnet, flyter den? Forma en lerklump till en skål så att 
den kan flyta, gör samma sak med en bit folie.  
 
Tips vid genomförandet:  
Man kan låta barnen få i uppdrag att forma en lerklump/foliebit så att den kan flyta. 
Detta kan ta en stund men det brukar vara kul.  
 
Använd gärna en genomskinlig skål för att tydligare kunna se vad som händer.  
 
Förväntat resultat:   
Vissa föremål kommer att flyta och andra kommer att sjunka. Lerklumpen och 
folieklumpen kommer att sjunka men när de får formen av en skål kommer de kunna 
flyta. Skålen är fylld med luft och tillsammans väger skålen och luften mindre än 
mängden vatten, så därför flyter skålen.  
 
De föremål som har högre densitet än vattnet kommer att sjunka men de med lägre 
densitet kommer att flyta.  
 
Förklarning:  
Vattnet försöker att lyfta saker så att de kan flyta på vattnets yta. Men om sakerna är 
tunga i jämförelse med hur stora de är orkar inte vattnet lyfta dem och därför sjunker 
de. De saker som är lätta i förhållande till deras storlek lyfts upp av vattnet och flyter 
på ytan.  
 
Densitet är hur tungt ett föremål är i förhållande till volymen. Man kan räkna ut ett 
föremåls densitet genom att dividera föremålets vikt med dess volym. Vattnet väger 
ungefär 1g per 1 cm3. Alla föremål som har en högre densitet än vattnet sjunker och 
de med lägre flyter. 
 
Man kan säga att densitet är en förklarning på hur tätt en massa är packad. Det 
förklarar varför föremål som är lika stora kan ha olika densitet.  
 
Ett föremål som flyter tränger undan lika stor massa vatten som sin egen vikt.  
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Vardagsexempel:  
Båtar som flyter på vattnet.  
 
Referenser:  
Graham, John (2001). Egna experiment med kraft och rörelse. Mer än 40 roliga 

experiment. Stockholm: Valentin förlag AB 
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Vatten i våra kroppar 

_______________________________ 
Mål:  
Att tydliggöra för barnen att det finns vatten i kroppen som kommer ut genom huden, 
när vi andas och när vi kissar.  
 
Detta behövs:  
� Plastpåse 
� Gummiband 
� Spegel 

 
Beskrivning av experimentet:  
Sätt plastpåsen över handen och slut den med hjälp av ett gummiband, tejp eller 
snöre. Vad händer? 
 
Andas ut på en spegel. Vad händer?  
 
Tips vid genomförandet:  
Plastpåsen ska inte vara för stor. Bra att tänka på att den inte ska snöras åt för hårt 
så det blir blodstopp. Den ska vara sluten tätt. Det tar ungefär fem minuter innan man 
börjar märka små vattendroppar på påsens insida. Det är bra om påsen är klar och 
inte frostad.  
 
Förväntat resultat:   
Den påsklädda handen kommer att bli blöt och man kommer tydligt att se 
vattendroppar.   
 
Spegeln kommer att bli immig.  
 
Förklarning:  
Kroppen består till 70% av vatten. Genom små hål på huden som kallas porer 
avdunstar vattnet från kroppen. Vattnet blir till gas form och därför kan vi inte se den. 
När vi andas kommer det också vatten i form av gas. Detta ser vi när vi andas på en 
spegel. Det blir imma på spegeln men efter en stund försvinner imman. Vatten 
molekylerna avdunstar och försvinner upp i luften.  
 
Vardagsexempel:  
På vintern kan det vara svårt att ta av vantarna för att händerna blivit varma och 
svettiga, det har då kommit vatten från kroppen i form av svett.  
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Flyende kryddor   

_______________________________ 
Mål:  
Få förståelse vad ytspänning är och vad som kan bryta den eller försvaga den.  
 
Detta behövs:  
� En ren vit djup tallrik eller en grund skål 
� Kanel, malen peppar eller oreganon.  
� Diskmedel  
� Vatten 

 
Beskrivning av experimentet:  
Häll rent vatten i tallriken. Strö över ett tunt lager kanel eller 
någon av de andra kryddorna på 
vattenytan. Studera resultatet en 
stund. Doppa ett finger i lite 
diskmedel och sänk ner det mot 
vattnets yta. Vad händer?  
 
   
 
Tips vid genomförandet:  
Om det finns diskmedelsrester kvar på tallriken fungerar inte experimentet så se till 
att den är ordentligt sköljd.  
 
Det går också att använda tvål istället för diskmedel.  
 
Man kan sänka ner ett rent finger i vattnet innan man tar ett med diskmedel för att 
visa att det inte händer något då.  
 
Förväntat resultat:   
Kryddan kommer att lägga sig som ett tunt lager på vattenytan. När fingret med 
diskmedel kommer i kontakt med vattnet kommer kryddorna sticka från diskmedlets 
kontaktpunkt med vattenytan.  
 
Förklarning:  
Vattnet består av många små partiklar som kallas för vattenmolekyler. 
Vattenmolekylerna tycker mycket om varandra därför dras de mot varandra. 
Tillsammans bildar de en tunn hinna på vattenytan. Det blir som en seg hud. Små 
lätta föremål kan inte tränga igenom den. Diskmedel däremot får huden att gå 
sönder.  
 
Vardagsexempel:  
Vissa insekter kan gå på vattenytan, detta på grund av vattnets ytspänning.  
 
Referenser:  
Persson, Hans (2003). Inspirerande fysik och kemi. Fakta, experiment och lite 

metodik för förskolan och grundskolans tidigare år. Stockholm: Science and Music 
AB  
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Luft lådans innehåll:  
 
� Häfte med 10 stycken handledningar 

� 1 stor plastflaska med kork 

� 1 stor plastflaska med litet hål nertill och kork 

� 10 stycken ballonger 

� 2 stycken blompinnar 

� 3 stycken grövre sugrör 

� 3 stycken plastglas 

� 1 pappersfigur 

� 3 stycken tändstickor 

� 3 stycken flirtkulor 

� 1 pingisboll 

� 1 laminerat litet papper 

� Sytråd 

� 1 luftkuddebåt  
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Luft 
_______________________________ 
 
Luft är någonting 
Luft är materia och består av en blandning av olika gaser. Till största delen kvävgas 
78% och syrgas 21%. Ämnen som argon (ca 0,9%), koldioxid (ca 0,04%) och neon 
finns också i luften. När ett ämne är i gasform sitter inte molekylerna ihop med 
varandra utan far omkring en och en, vilket är anledningen till att vi inte kan se dem.  
 

      
 
 O Kväve  H Syre 
 
Luft kan sättas i rörelse och göra motstånd 
Genom att vifta med en solfjäder kan man sätta luften i rörelse. Vi känner att luften 
finns trotts att vi inte ser den. Släpper man en fjäder i luften kan man se hur 
luftmolekylerna är i vägen och hindrar fjädern att falla. Fallet bromsas av 
luftmolekylerna och fjädern ”dansar” i luften. Med andra ord kallas detta fenomen för 
luftmotstånd.  
 
 
 
Luft väger 
En liter luft väger 1, 3 g, det betyder att en kubikmeter (som är lika med 1000 liter) 
väger 1, 3 kg. Med denna kunskap kan man räkna ut hur mycket luften i ett rum 
väger.  
 
 
Lufttrycket 
Vi befinner oss i botten av jordens ca 10 mil tjocka lufthav. Luftens molekyler far runt 
och puttar och krockar från olika håll på allt de stöter på. Detta innebär att luften 
trycker på från alla håll. Vi utsätts ständigt för luftens tryck, luftrycket. Närmast 
jordens yta är trycket som störst. För att förtydliga hur luften trycker på från olika håll 
kan man utföra experimentet ”rinner vattnet ut”. Lagret av luft runt jorden kallas för 
atmosfär.  
 
Bernoulli´s princip 
”Det statiska trycket i en gas (t ex luft) eller vätska minskar om gasen eller vätskan 
strömmar (rör sig). Ju högre hastighet, desto mindre statiskt tryck (Nordström, 2008, 
sida 13)”.  
 
Trycket i luften minskar då den sätts i rörelse. Om man får luften att strömma med 
högre hastighet ovanför vingen på ett flygplan eller framför seglet på en båt minskar 
trycket där och det bildas ett övertryck under vingen eller bakom seglet. Vilket gör att 
vi kan flyga och segla (detta är en förenklad förklarning).  
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Ballong i flaska 

_______________________________ 
 
Mål:  
Påvisa att luft tar plats och utveckla barns förståelse för lufttryck 
 
Detta behövs:  
� plastflaska 
� plastflaska med ett hål nertill av flaskan 
� ballonger 
 
Beskrivning av experimentet:  
1. Stoppa ner en ballong i flaskan utan hål. Kräng ballongens mynning över 

flasköppningen och prova blåsa.  
Vad händer?  
 

2. Stoppa nu ner en ballong i flaskan med ett hål i och kräng ballongens mynning 
över flasköppningen och prova blåsa. Vad hände nu?  
 

3. Upprepa 2:an men när ballongen är uppblåst sätter du fingret för hållet som finns 
nertill på flaskan. Ta bort munnen från flaskan.  
Vad händer?  

 
Tips vid genomförandet:  
Det kan vara en fördel att mjuka upp ballongerna lite innan experimentet utförs. Kan 
vara en fördel om alla deltagande har varsin ballong att prova med (tänk på 
smittorisk). En hårdare plastflaska med hål i rekommenderas.  
 
Förväntat resultat:  
1. Det går inte att blåsa upp ballongen. Den blir lite styv med är omöjlig att blåsa upp. 

 
2. Ballongen går nu att blåsa upp. 

 
3. Ballongen hålls uppblåst trotts att man inte längre håller munnen mot mynningen. 

Det går att titta rakt ner i ballongen.  
 

    
Häftigt att kunna se in i en uppblåst ballong!  
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Förklarning:  
1. I flaskan finns det luft. När man försöker blåsa upp ballongen måste den luften 

tryckas ihop för att ballongen ska kunna blåsas upp. Med lungorna orkar man inte 
trycka ihop denna luft mer än att ballongen blir något styv.  
 

2. Eftersom flaskan nu har ett hål så trycks luften i flaskan ut när det kommer in ny 
luft i ballongen.  
 

3. Genom att vi sätter fingret för hållet stannar luften kvar i flaskan. Det kan inte 
komma in ny luft genom hålet och trycka ut luften ur ballongen. Ganska häftig?  
 

Vardagsexempel:  
När man åker hiss känner man ett tryck i öronen. Under uppåtstigande sker det en 
förändring i lufttrycket. I örat finns ett hålrum som är luftfyllt, mellanörat. När man åker 
hiss vill detta hålrum dra ihop sig eller utvidgas, men det går inte eftersom den luften 
som finns i örat inte har någon stans att ta vägen. Det kan göra ont i örat. Om man 
biter ihop käkarna och sväljer öppnas en luftkanal som luften kan tränga ut genom 
och trycket lättar. Precis som experimentet, en luftkanal öppnas och luften kan åka ut 
och ballongen fyllas.  
 
Referenser:  

 Fresk, Klas & Levemark, Lasse (2001). Tom titts extra tricks. Stockholm: Alfabeta 
bokförlag AB  

Krekeler, Hermann & Rieper-Bastian Marlies (1997). Förbluffande experiment. 
Hässleholm: Bergs förlag AB  
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Blir pappersfiguren blöt? 

_______________________________ 
Mål:  
Synliggöra för barnen att luft är ett ämne, materia och att det tar plats.  
 
Detta behövs:  
� Balja med vatten 
� Glas 
� liten pappersfigur 
� tändsticka 
 
Beskrivning av experimentet:  
� Fäst en liten pappers figur i ett glas. Vad händer om 

glaset sätts ned med öppningen neråt i en balja med 
vatten? Blir figuren blöt om fötterna? Prova! 

� Lägg en tändsticka på vattenytan. Hur ser det ut när 
man trycker ner glaset över den? 

 
Tips vid genomförandet:  
För att barn tydligare ska se effekterna kan man med fördel använda sig av 
genomskinligt glas och en genomskinlig balja. Mak kan också färga vattnet för att 
tydligare se att det inte kommer in vatten i glaset. 
 
Förväntat resultat:  
Luften i glaset kommer att tränga undan vattnet. Pappfiguren kommer att ha torra 
fötter och tändstickan kommer att ligga kvar på vatten ytan och följa med ner mot 
botten.  
 
Förklarning:  
Luften i glaset tar plats, vilket gör att vattnet trycks undan och gumman förblir torr om 
fötterna. Det finns dock lite vatten på botten av glaset vilket beror på att luften har 
packats av vattnets tryck. För att vatten ska komma in måste luften i glaset minska, 
vilket kan göras genom att vippa glaset lite så att luft läcker ut.  
 
Vardagsexempel:  
Dykarklockor som användes förr i tiden, för att plocka upp vrakdelar på botten av 
havet, fungerade på det här viset. 
    
Referenser:  
Persson Gode, Karin (2008). Upptäck naturvetenskap i förskolan. Stockholm: Natur 

och kultur  
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Den svävande kulan 

_______________________________ 
Mål:  
Att belysa Bernoulli´s princip. Barnen ska få förståelse i vad som händer med 
lufttrycket när luft är i rörelse.  
 
Detta behövs:  
� Sugrör med en led på 
� Flirtkulla 

 
Beskrivning av experimentet:  
Böj sugröret vid leden i en rät vinkel, se till att luft kan passera. Håll flirtkulan vid 
sugrörets ena mynning. Blås hårt en sugrörets andra mynning. Släpp flirtkullan.  
 
Tips vid genomförandet:  
Det är bra att använda de lite grövre sugrören, typ de som finns på McDonald’s. Det 
kan vara ganska svårt att lyckas få flirtkullan att sväva, då kan man använda sig av 
en hårfön och en pingisboll vilket blir enkelt och konkret.  
 
Förväntat resultat:  
Flirtkulan kommer att sväva ovanför sugrörets mynning.  
 
Förklarning:  
När luften kommer i rörelse sjunker trycket. Luften formar sig som en tratt runt 
flirtkullan. Ovanför flirtkulan bildas ett undertryck vilket hjälper flirtkullan att sväva.  
 
Vardagsexempel:  
Enligt samma princip seglar segelbåtarna.  
 
Referenser:  
Berger, Ulrike (2006) Kul experiment att göra hemma från tyskan Heidi Hedrenius. 

Stockholm: Berghs förlag AB 

Nordström, Göran (2008). Fysik för nyfikna! Copyright Göran Nordström, HiG.  
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Kallt och varmt 

_______________________________ 
Mål:  
Att tydligt visa att kall luft tar mindre plats än varm luft som tar större plats.  
 
Detta behövs:  
� En tom petflaska av den tunnare sorten med skruvkork 
� Tillgång till en frys 

 
Beskrivning av experimentet:  
Skruva på korken ordentligt. Lägg flaskan i frysen en stund. Undersök vad som 
hände.  
 
Spola varmt vatten på flaskan. Undersök vad som händer. När flaskan blivit riktigt 
hård och spänd öppnar man korken, lyssna. 
 
Tips vid genomförandet:  
Kan vara bra att lägga flera flaskor i frysen om någon skulle missa vad som händer 
eller om barnen vill prova igen.  
 
Förväntat resultat:  
När flaskan har legat i frysen har den bucklat ihop sig lite. Då man spolar vatten på 
den expanderar flaskan, den blir spänd och hård och när man lättar på korken pyser 
det.  
 
Förklarning:  
De ämnen som finns i gas-, flytande eller fast form expanderar då de blir varma. 
Detta beror på att värme uppstår när partiklarna (molekylerna) rör sig mycket snabbt. 
Desto mer de rör på sig desto större plats behöver de.  
 
Molekylerna rör sig hela tiden, vid värme mer och vid kyla mindre. Det betyder att 
ämnena kan packas ihop mera om de är kalla än om de är varma. Forskare har 
kommit fram till att den absoluta nollpunkten, då molekylerna står så gått som stilla är 
vid -273 grader Celsius.  
 
Vardagsexempel:  
Ett cykeldäck som står i solen kan expandera så mycket att det till och med kan 
explodera. 
 
Referenser:  
Persson, Hans (2003). Inspirerande fysik och kemi. Fakta, experiment och lite 

metodik för förskolan och grundskolans tidigare år. Stockholm: Science and Music 
AB  
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Få pappret att lyfta 

_______________________________ 
Mål:  
Att få förståelse vad som händer när luft är i rörelse. 
 
Detta behövs:  
� Ett A4 papper 

 
Beskrivning av experimentet:  
Håll pappret i hörnen på ena kortsidan. Blås kraftigt över pappret.  
 
Förväntat resultat:   
Pappret kommer att lyfta.  
 
Förklarning:  
Eftersom man sätter luften ovanför pappret i rörelse (man blåser bort den) minskar 
trycket och pappret dras uppåt. Eftersom trycket under pappret blir högre än trycket 
ovanför.  
 
Vardagsexempel:  
På ovansidan av flygplanets vingar rör sig luften snabbare. Detta eftersom vingen 
buktar utåt där. Detta medför att trycket blir lägre på vingens ovansida och det bildas 
ett övertryck under flygplansvingen. Om planet rör sig riktigt fort blir undertrycket så 
stort att planet kan lyfta (Persson, 2008).  
 
Referenser:  
Persson, Hans (2003). Inspirerande fysik och kemi. Fakta, experiment och lite 

metodik för förskolan och grundskolans tidigare år. Stockholm: Science and Music 
AB  
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Luft väger 

_______________________________ 
Mål:  
Tydliggöra att luft är materia och att den väger.  
 
Detta behövs:  
� Två ballonger 
� Sytråd 
� Blompinne/galge   

 
Beskrivning av experimentet:  
Blås upp två ballonger med lika mycket luft i båda och knyt dem. Knyt fast en sytråd i 
varje ballong. Häng dem på var sida om blompinnen. Sätt även en tråd i mitten av 
blompinnen så det blir som en balansvåg. Försök att få dem att vara i balans med 
varandra. Tag nu bort den ena ballongen. Vad händer? Varför blev det så?  
 
Tips vid genomförandet:  
I stället för en blompinne kan man använda sig av en galge.  
 
Barnen kan få prova att få en ballong i balans genom att t ex hänga några pärlor eller 
sugrör i andra änden. 
 
Förväntat resultat:   
När man hänger dem jämsides kommer de att vara i balans med varandra. Tar man 
bort den ena ballongen åker den ballongen som är kvar ner. Man ser tydligt att det 
blir obalans.  
 
Förklarning:  
Luft är materia i gasform. En liter luft väger 1.3g.  
 
Referenser:  
Persson, Hans (2003). Inspirerande fysik och kemi. Fakta, experiment och lite 

metodik för förskolan och grundskolans tidigare år. Stockholm: Science and Music 
AB  
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Luftkuddebåten/bilen 

_______________________________ 
Mål: 
Tydliggöra lufttrycket för barnen.  
 
Detta behövs:  
� En plastmugg 
� En plastlåda 

 
Beskrivning av experimentet:  
Skär av botten på muggen. Skär ut en öppning i 
plastlådans botten. Öppningen ska vara precis så stor 
att muggen passar in i hålet. Vänd plastlådan upp och 
ner. Sätt fast plastmuggen i hålet på lådan. Blås nu rätt 
ner i muggen.  
 
Tips vid genomförandet:  
I stället för att blåsa i muggen kan man ta hjälp av en hårfön. Då kan man som lärare 
förklara samtidigt som man visar.  Man kan också dekorera sin farkost som en båt 
eller bil. Kanske det blir ett bil/båt race med barnen.  
 
Förväntat resultat:  
båten/bilen kommer att lätta lite från underlaget och förflytta sig framåt.  
 
 
Förklarning:  
Luften trycks neråt och lyfter upp båten. Det bildas ett övertryck under båten vilket 
leder till att den lyfts upp som av en kudde av luft och svävar framåt. 
 
Vardagsexempel:  
Luftkuddebåten/bilen kan jämföras med Svävarna. Detta är en farkost som 
huvudsakligen drivs av en luftanordning. Genom sitt lufttryck får den farkosten att 
sväva på en luftkudde som bildas under den. Den kan röra sig lika fort över is, sand 
eller vatten. Svävarna kan färdas i en hastighet upp till 130 km/h.  
  
Referenser:  
Berger, Ulrike (2006) Kul experiment att göra hemma från tyskan Heidi Hedrenius. 

Stockholm: Berghs förlag AB 
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Ballongen sitter på 
flaskmynningen. 
Flaskan är 
rumstempererad. 
Ballongen hänger 
utan luft i sig.  

Flaskan värms 
med varmtvatten. 
Ballongen blir 
spänd  

Efter några 
minuter dras 
ballongen ihop och 
kryper nästan ner i 
flaskan.  

Petflaska med ballong 

_______________________________ 
Mål:  
På ett enkelt sätt åskådliggöra att varm luft tar mer plats än kall.  
 
Detta behövs:  
� En petflaska 
� En ballong 
� En hink med varmt vatten eller annan värmekälla.  

 
Beskrivning av experimentet:  
Börja med att trä ballongen över flaskans mynning. Värm flaskan genom att stoppa 
den i det varma vattnet. Det går bra att använda någon annan värmekälla för att 
värma flaskan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tips vid genomförandet:  
Varm luft stiger men det är inte orsaken till att ballongen fylls. Man kan visa detta 
genom att hålla flaskan upp och ner.  
 
För att göra denna expandering tydlig för barnen kan man ställa sig tätt ihop och 
markera det utrymmet. Sedan ber man barnen röra på sig och ganska snart kommer 
de att upptäcka att det krävs ett större utrymme när de rör på sig.  
 
Förväntat resultat:  
Luften i flaskan kommer att bli varm och expandera. Ballongen fylls med luft.  
 
Förklarning:  
De ämnen som finns i gas-, flytande eller fast form expanderar då de blir varma. 
Detta beror på att värme uppstår när partiklarna (molekylerna) rör sig mycket snabbt. 
Desto mer de rör på sig desto större plats behöver de.  
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Vardagsexempel:  
 Ett cykeldäck som står i solen kan expandera så mycket att den till och med kan 
explodera.  
 
Referenser:  
Persson, Hans (2003). Inspirerande fysik och kemi. Fakta, experiment och lite 

metodik för förskolan och grundskolans tidigare år. Stockholm: Science and Music 
AB  
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Rinner vattnet ut? 

_______________________________ 
Mål:  
Belysa på vilket sätt lufttrycket kan påverka.  
 
Detta behövs:  
� En petflaska med ett hål i och en skruvkork 
� Vatten 
� Balja eller diskho  

 
Beskrivning av experimentet:  
Fyll flaskan med vatten (håll ett finger för hålet medan du fyller på vattnet och släpp 
när du fyllt klart), vad händer? 
Skruva på korken, vad händer? 
 
Tips vid genomförandet:  
Håll dig över en balja eller diskho. 
Flaskan ska stå rakt.  
 
Förväntat resultat:   
När korken är av rinner vattnet ut ur 
hålet. När korken skruvas på slutar 
vattnet att rinna.  
 
Förklarning:  
När korken skruvas upp vill mer luft 
komma in i flaskan och trycker då ut vattnet genom hålet. Om man skruvar igen 
korken kan det inte komma in mer luft och trycka på, trycket minskar och vattnet 
slutar att rinna. Den luften som finns i flaskan har tillräckligt med utrymme och 
behöver inget mer.  
   
Referenser:  
Persson, Hans (2003). Inspirerande fysik och kemi. Fakta, experiment och lite 

metodik för förskolan och grundskolans tidigare år. Stockholm: Science and Music 
AB  
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Vattnet svävar 

_______________________________ 
Mål:  
Göra barnen medvetna om lufttrycket som finns omkring oss och trycker på från alla 
håll.  
 
Detta behövs:  
� Ett glas 
� Grövre papper ex. vykort  
� Vatten  
 
Beskrivning av experimentet:  
Fyll glaset med vatten ända upp till kanten. Tryck 
pappersarket mot glaset och vänd glaset snabbt 
upp och ner. Ta bort handen från pappret. Vad 
händer?  
 
TIps vid genomförandet:  
Så småningom blir pappret genomfuktigt och 
kommer då att lossna. Därför kan det vara en god 
idé att hålla sig över en diskbänk eller balja.  
 
Förväntat resultat:  
Ingenting kommer att hända. Vattnet kommer att vara kvar i glaset och pappret 
kommer att sitta kvar under glaset. 
 
Förklarning:  
Luft måste komma in för att vattnet ska kunna runna ut. Luften trycker på starkt 
underifrån mot kartongbiten så att den sitter fast, därför stannar vattnet kvar i glaset. 
Lufttrycket underifrån blir så starkt att kartongbiten pressas mot glaset. Men om man 
lyfter på ett hörn kommer det luft in och vattnet strömmar ner.   
 
Referenser: 
Berger, Ulrike (2006) Kul experiment att göra hemma från tyskan Heidi Hedrenius. 

Stockholm: Berghs förlag AB 
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Kemi lådans innehåll:  
 
� Häfte med 10 stycken handledningar 

� 3 svarta burkar med lock som det är hål i  

(att stoppa olika dofter i ex. kryddor)  

� 1 flaska hushållsfärg 

� 1 flaska 24% Ättika 

� 1 burk bakpulver 

� 1 33cl flaska 

� 5 stycken ballonger 

� 5 stycken filmburkar 

� 1 litet paket russin  

� 1 flaska mineralvatten 

� 2 stycken olika långa stearinljus 

� 1 ask tändstickor 

� 10 stycken vita kaffefilter 

� 1 glasburk med lock 
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Kemi 
_______________________________ 
 
Kemiska reaktioner är när två eller flera ämnen reagerar med varandra på ett sådant 
sätt att ett nytt ämne med andra egenskaper än de det hade från början bildas.  
 
Fotosyntesen som är en förutsättning för allt liv på jorden är en kemiskreaktion. Den 
hör ihop med den kemiska reaktionen förbränning. 
 
Växter och andra levande organismer använder det som växterna producerar genom 
fotosyntesen till bränsle.  
 
Eld är en kemisk reaktion. För att något ska kunna brinna behövs syre, ett brännbart 
ämne och mycket hög temperatur. Det är viktigt att prata om eldens egenskaper och 
hur man kan släcka den. Persson (2003) ger förslag på att man kan göra en triangel 
där man skriver in de tre ämnena som behövs för att det ska bli en eld. Om man tar 
bort någon av de tre sidorna på triangeln släcks elden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här ges det möjlighet att diskutera med barnen hur man kan släcka en eld.  
 
Genom att barn tidigt får möta grundläggande begrepp som exempelvis fast, flytande 
och gasform får de bra förutsättningar för att vidare resonera och förstå 
vetenskapliga fenomen i skolan.  
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Anden i flaskan 

_______________________________ 
Mål:  
Att undersöka hur olika ämnen reagerar med varandra.  
 
Detta behövs:  
� Bakpulver 
� 1 dl ättika 
� En liten flaska (ca 33cl)  
� En ballong 

 
Beskrivning av experimentet:  
Häll i en dl ättika i flaskan. Sedan häller du i ca 
en matsked bakpulver i ballongen. Trä 
ballongen över flaskmynningen. Vad händer?  
 
Tips vid genomförandet:  
Rita ögon och mun på ballongen för att göra 
det lite roligare.  
 
Förväntat resultat:   
Ballongen kommer att växa.  
 
Förklarning:  
Bakpulvret börjar reagera med ättikan och det 
bildas bubblor. Dessa bubblor är koldioxid som är en gas. Denna behöver mycket 
utrymme och fyller därför upp ballongen.  
  
Vardagsexempel:  
Även när man bakar sockerkaka som man har bakpulver i bildas koldioxid. Eftersom 
smeten är mjuk utvidgas den och sockerkakan blir fluffig.  
 
Referens:  
Berger, Ulrike (2006) Kul experiment att göra hemma från tyskan Heidi Hedrenius. 

Stockholm: B ghs förlag AB 
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Blåklocka som skiftar färg 

_______________________________ 
Mål:  
Väcka barnens intresse för att kunna göra enkla experiment i naturen.  
 
Detta behövs:  

� En myrstack med vakna myror 
� En blåklocka 

Beskrivning av experimentet:  
Gå ut i naturen och plocka en blåklocka, sök sedan upp en myrstack. Placera 
blomman över myrorna och rör blomman fram och tillbaka över myrorna.  
 
Tips vid genomförandet:  
Det är viktigt att man är försiktig vid myrstacken så att man inte råkar kliva i den eller 
har sönder den.  
 
Man kan också prova med andra blommor för att se vad som händer.  
 
Förväntat resultat:   
Blåklockan kommer att få färgskiftningar i rosa/lila på kronbladen. 
 
Förklarning:  
Myrorna blir arga när man retar dem med blomman och sprutar ut myrsyra mot 
blomman, som blir färgad rosa/lila där myrsyredropparna träffar. Många blommor 
innehåller färgämnen som har olika färg i syra och bas. Ammoniak ångor gör 
blommorna basiska. Ättiksyra ångor gör blommorna sura. 
 
En syra-bas-indikator är ett färgämne som har en färg i sur lösning och en annan i 
basisk. En sådan indikator kan man alltså använda för att avgöra om en lösning är 
sur eller basisk. Indikatorn ger oss möjligheter att undersöka lösningar som vi inte vill 
smaka på. Man kan till exempel använda indikatorn rödkålsavkok som är röd i sur 
och neutral lösning och grön i basisk lösning.  
 
Vardagsexempel:  
Man kan laborera med olika ämnen man har i sitt skafferi eller dylikt. Ta några syror 
(vinsyra, citronsyra), målarsoda etc. Häll lite av ämnet i en liten skål och droppa 
försiktigt några droppar rödkålspad över. Ämnena kommer att reagerar tillsammans 
och blir till en ny färg och den färgen som visas är resultatet på om ämnet är surt, 
neutralt eller basiskt. 
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Hushållsfärg i kallt och varmt vatten 

_______________________________ 
Mål:  
Målet med experimentet är att påvisa skillnaden på molekylernas rörelse i kallt 
respektive varmt vatten.  
 
Detta behövs:  
� Två glas 
� Varmt vatten 
� Isvatten 
� Hushållsfärg 
 
Beskrivning av experimentet:  
Fyll ett glas med varmt vatten och sedan det 
andra med lika mycket isvatten. Ställ dem bredvid 
varandra. Droppa i en droppe hushållsfärg i båda 
glasen. Studera vad som händer med 
färgdropparna. 
 
Tips vid genomförandet:  
Tänk på att ställa glasen bredvid varandra på ett sätt att det går att se innehållet från 
flera olika vinklar. Rör ej glasen under experimentet. Effekten blir ännu större om 
man tar isbitar i det kalla vattnet.  
 
Förväntat resultat:   
När hushållsfärgen droppas ner så blir den mer koncentrerat på ett ställe i det kalla 
vattnet. I det varma vattnet flyter det ut lättare. 
 
Förklarning:  
Att hushållsfärgen rör sig mer och sprider sig lättare i det varma vattnet kan förklaras 
med att varmt vatten rör sig fortare än kallt. Kan liknas med att vatten som kokar 
bubblar och vatten som inte rör sig är is.  
 
Molekylerna i varmt vatten tar mer plats och rör sig snabbare. Därför löser sig 
hushållsfärgen lättare i det varma vattnet och färgen sprids.  
 
Vardagsexempel:  
Kokande vatten som rör sig och vatten som fryst till is och är stilla. O´boy-pulver som 
blandas i kall respektive varm mjölk med jämförelse om vilket som löser sig lättare.  
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Ljus med glas över 

_______________________________ 
Mål:  
Få förståelse över vad som får eld att brinna.  
 
Detta behövs:  
� två ljus i olika längder 
� Tändstickor/tändare 
� Ett glas/glasburk   
Beskrivning av experimentet:  
Tänd det ena ljuset och droppa lite stearin på locket till 
glasburken och fäst båda ljusen ovanpå det smälta stearinet. 
Tänd nu båda ljusen och ställ sedan en glasburk över det. Vad 
händer?  
 
Tips vid genomförandet:  
Man behöver nödvändigtvis inte ha två ljus. Sitter man vid matbordet och har t ex ett 
värmeljus tänt kan man ställa sitt glas över och diskutera med barnen vad det var 
som hände med ljuset.  
 
Förväntat resultat:   
Ganska så snart kommer ljusen att slockna, det längsta först och sedan de kortare.  

 
 
 
 
Förklarning:  
För att eld ska kunna 
brinna behövs syre. De 
varma rökgaserna från 
ljusets låga stiger uppåt i 

glaset/burken och tränger undan syret. Syret tar med andra ord slut upp ifrån och 
ner. Därför kommer det längsta ljuset att slockna först.  
 
Vardagsexempel:  
Om det börjar brinna så stiger rökgaserna uppåt precis som i experimentet. Det är 
därför man ska krypa på golvet om det börjar brinna. För där finns syret kvar längst.  
 
Referenser:  
Fresk, Klas & Levemark Lasse (2001). Tom titts extra tricks. Stockholm: Alfabeta 
bokförlag AB  
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Olika dofter  

_______________________________ 
Mål:  
Att påvisa att olika föremål/ämnen avger gaser vilka vi i sin tur uppfattar olika med 
hjälp av vårat luktsinne. 
 
Detta behövs:  

� Burkar att stoppa de olika föremålen/ämnena i. 
� Valfritt antal olika ämnen som doftar varierande. Exempelvis Kanel, Curry, 

Lavendel, Tjära, Mint mfl. 
 
Beskrivning av experimentet:  
Placera olika doftande ämnen i täckta burkar eller flaskor men med någon öppning 
där det är möjligt att lukta. Låt sedan barnen lukta och gissa vad de innehåller.  
 
Tips vid genomförandet:  
Man kan med fördel använda täckta burkar så att det inte avslöjas vad som finns i 
burken, exempelvis filmburkar, plåtburkar eller färgade plastmuggar. Har man inga 
lock med håll i kan man enkelt göra små hål eller använda sig av papper med små 
hål i som man sätter över och fäster med tejp eller gummisnodd 
 
Detta experiment kan lätt varieras och även anpassas efter barnens ålder genom 
valet av ämnen. Man skulle även kunna tänka sig att ha ett antal dofter där de sedan 
ska paras ihop två och två, där det finns något samband mellan dem. Exempelvis 
Pepparkakor och kanel för julen eller äpple och banan för frukter osv. Barnen skulle 
även kunna sortera upp dofterna efter vilka som luktar gott respektive äckligt. Ett 
annat förslag skulle vara att låta barnen beskriva vad de associerar till de olika 
dofterna. 
 
Förväntat resultat:   
Barnen känner olika dofter.  
 
Förklarning:  
När vi känner lukter är det olika ämnen, exempelvis tvål eller surströmming, som 
släpper ifrån sig osynliga molekyler. Vi kan inte se dem med ögonen men vi kan 
fånga upp några av dem i våra näsor och med hjälp av våra receptorer som skickar 
signaler till hjärnan känner vi doffter. När det är varmt brukar det lukta mycket men 
när det är kallt luktar det mindre. Värme och hög luftfuktighet gynnar de gasformiga 
molekylerna vilka då lättare ger sig av från ämnet.  
 
Vardagsexempel:  
Överallt känner vi dofter. Både sådant som luktar gott men också sådant som luktar 
mindre gott.  
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Raketen 

_______________________________ 
Mål:  
Att undersöka hur olika ämnen kan reagera med varandra.  
 
Detta behövs:  
� En tom filmburk med lock eller annan liten burk med lock 
� Ca 1-2 tsk Bakpulver/samarin/brustablett 
� Vatten 

 
Beskrivning av experimentet:  
Fyll burken till hälften med vatten. Tillsätt en bakpulver/samarin eller en brustablett. 
Sätt snabbt på locket, ställ den upp och ner på ett plant underlag och backa. Se vad 
som händer.  
 
OBS! Detta experiment bör göras utomhus eller i ett våtrum då det kommer att 
”explodera” och vätska kommer att flyga i luften. Dessutom bör man inte stå eller sitta 
för nära.  
 
Tips vid genomförandet:  
Om man använder lite varmare vatten får man en större reaktion 
eftersom molekylerna rör sig snabbare i varmt vatten än i kallt.  
 
Man kan också dekorera burken som en raket och ställa den med 
locket neråt så att burken/raketen flyger i luften.  
Locket till burken ska sitta fast ordentligt och vara tätt. Sitter det för 
löst kommer luft att pysa ut och burken förlorar trycket som få 
burken att flyga.  
Har man svårt att få den flygande effekten kan man låta burken stå med locket uppåt, 
då kommer locket att flyga i luften.  
 
Förväntat resultat:   
Raketen kommer att skjutas av från locket!  
 
Förklarning:  
När bakpulvret/samarinet/brustabletten löser upp sig i vattnet bildas gasblåsor som är 
koldioxid. Koldioxid är en gas som behöver mycket plats. I den lilla burken bildas det 
då ett högt tryck och locket flyger av alternativt raketen flyger upp.   
 
Vardagsexempel:  
I en champagneflaska finns det mycket koldioxid, därför har man för säkerhetsskull 
satt ståltråd runt korken.  
 
Referenser:  
Berger, Ulrike (2006) Kul experiment att göra hemma från tyskan Heidi Hedrenius. 
Stockholm: B ghs förlag AB 
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Russinhiss  

_______________________________ 
Mål:  
Att lära barnen om koldioxidens egenskaper och att det går att flyta fast volymen blir 
större men inte tyngre. 
 
Detta behövs:  
� Mineralvatten eller vatten och brustablett. Vätskan bör vara kall 
� Russin 
� Eventuellt ett högt glaskärl 

 
Beskrivning av experimentet:  
Lägg russin i mineralvattnet eller i vattnet med brustabletten i.  
Studera vad som händer. 
 
Tips vid genomförandet:  
Russinen bör vara mjuka för att experimentet ska lyckas. Mineralvattnet bör vara 
nyöppnat och kallt. Antingen kan man lägga russinen direkt ner i flaskan eller hälla 
upp det i ett högt glaskärl.  
 
Förväntat resultat:   
Russinen kommer att åka upp och ner i vätskan.  
 
Förklarning:  
Bubblorna i mineralvattnet och i brustablettsvattnet innehåller koldioxid. 
Koldioxidbubblorna vill ta sig upp till ytan. När man lägger russin i vattnet fastnar det 
koldioxidbubblor på russinet och när tillräckligt många bubblor sitter på russinet tar de 
med sig russinet upp till ytan. Vid ytan spricker bubblorna och koldioxiden kommer ut 
i luften vilket medför att russinet sjunker ner i flaskan/glaset igen. Nya bubblor fastnar 
på russinet och tar med det upp för att sedan falla ner i gen som en hiss som åker 
upp och ner.  
 
Vardagsexempel:  
Detta går att jämföra med vad som händer när man simdynor på armarna. 
Simdynorna gör att man får större volym utan att man blir tyngre därför flyter man 
upp till ytan. Om man släpper ut luften ur dynorna så sjunker man igen. 
 
Referenser:  
Berger, Ulrike (2006) Kul experiment att göra hemma från tyskan Heidi Hedrenius. 

Stockholm: Berghs förlag AB 
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Sortera färger på papper 

_______________________________ 
Mål:  
Barnen skall bekanta sig med en av separationsmetoderna som heter kromatografi. 
Resultat av en kromatografisk analys visar de olika beståndsdelarna i en lösning. 
Detta experiment ger svar på vilka färgämnen tuschet i undersökta färgpennor består 
av.  

 
Detta behövs:  
� Vitt kaffefilter  
� färgpennor med vattenlöslig färg  
� glas skål 
 
Beskrivning av experimentet:  
Börja med att låta barnen rita några lodrätta tjocka sträck ungefär tre centimeter från 
filtrets nedre kant. Därefter doppar de pappret i en skål med vatten utan att vattnet 
når upp till tuschstrecken. Avsluta experimentet när vattnet nästan når upp mot 
kaffefiltrets översta kant. 
 
Tips vid genomförandet:  
Glasskålen ska vara så stor att kaffefiltret kan få plats i den utan att nudda väggarna. 
En grund skål eller tallrik är lämpligast. Det är viktigt att inte röra kaffefiltret under 
pågående experiment. Vitt kaffefilter är att föredra. 
 Prova om vattentemperatur påverkar lösligheten (den ökar vid högre temperaturer). 
 
Förväntat resultat:   
Vatten sugs upp i pappret och drar med sig färgen som delar upp sig i flera färgade 
komponenter. 
 
Förklarning:  
När man gör tuschet till färgpennor blandar man olika färger i vatten på samma sätt 
som man själv kan göra när man vill t.ex. få en egen grön färg. Då blandas det blå 
och gul färg i olika proportioner. För att ta reda på vilka färger som används i 
pennorna ska färgerna separeras, vilket vi gör genom att låta vattnet vandra igenom 
kaffefiltret och färgerna.  

 
Vardagsexempel:  
Denna teknik används vi tillverkning av batikmönster.  
 
Referenser:  
Persson, Hans (2003). Inspirerande fysik och kemi. Fakta, experiment och lite 

metodik för förskolan och grundskolans tidigare år. Stockholm: Science and Music 
AB  
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Varför smäller inte ballongen 

_______________________________ 
Mål:  
Målet är att visa att värme leds mellan olika material och alltid mellan varmt och kallt 
 
Detta behövs:  
� 2 ballonger 
� Vatten  
� Stearinljus i ljusstake 
� Tändstickor 
 
Beskrivning av experimentet:  
Tänd stearinljuset. Blås upp ballong 1 med luft 
Placera ballongen över lågan. Vad händer?  
 
Fyll ballong 2 med vatten, ca ¼ av ballongens uppblåsta storlek. 
Kan vara bra att göra det över en kran, så att ballongen töjer ut 
sig och mer vatten får plats inuti. Blås sedan upp ballong med 
luft. Håll ballongen över lågan. Vad händer?  
 
Förväntat resultat:   
Värmen från det tända ljuset får ballong 1 att spricka. Gummit tål inte så höga 
temperaturer. Ballong 2 som det finns vatten i kommer inte att spricka.  
 
Tips vid genomförandet:  
Det underlättar om man blåser upp ballongen som ska innehålla vatten ett par 
gånger i förväg, så att gummit blir mer töjbart. Om man sedan låter vattnet strömma 
in från en kran, töjer ballongen på sig och mer vatten får plats.  
 
Man kan låta barnen gissa vad som ska hända innan man sätter ballongen över 
elden. De kan också ta tid hur många sekunder det tar innan det händer något med 
ballongen 
 
Är det små barn kan det vara bra om de är förberedda på att det smäller 
 
Det kan vara en god idé att hålla sig över en plats som tål vatten, utifall den 
vattenfyllda ballongen trotts allt skulle gå sönder.  
 
Förklarning:  
Värmen från det tända ljuset får ballongen att spricka. Gummit tål inte så höga 
temperaturer. 
 
Om det däremot finns vatten i ballongen, kommer värmen ledas från det tunna 
ballonggummit till vattnet. Gummit kommer hela tiden ha samma temperatur som 
vattnet. Så länge vattnet inte kokar är temperaturen under 100°C, en temperatur som 
ballongen tål.  
 
I experimentet strålar värme från ljuset ut till den omgivande luften och till det 
upplåsta gummit i ballongen. De varma luftpartiklarna stöter emot det fasta gummit 
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vars partiklar börjar vibrera häftigare. Ballong 1 omges endast av den glesa luften 
och tar emot mer värme än det hinner avge till omgivande molekyler. Ballongen som 
är utsträckt och tunn behöver en liten mängd energi för att bryta sina bindningar och 
spricka upp. Smällen som hörs kommer från tryckförändringen när luften inuti 
ballongen trycks ut.  
 
Värme kan ledas genom olika material och ju tunnare materialet är desto snabbare 
leds det. Gummihinnan i ballongen leder värmet mycket bra eftersom den är så tunn 
och i ballong 2 leds värmet vidare till vattnet inuti ballongen. Vattnet tar emot värmen 
och vattenmolekylerna får ökad rörelseenergi. Den värme som ballongen tar emot 
från ljuset leds alltså vidare till vattnet och hindrar därmed ballongen från att bli så het 
att den spricker.  
 
Vardagsexempel:  
Om man håller i en bit choklad börjar den smälta av handens värmeenergi. Värmen 
från handen leds vidare till chokladen och den smälter.   
 
Referenser:  
Nordström, Göran (2008). Fysik för nyfikna! Copyright Göran Nordström, HiG.  
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Vulkanen vaknar  

_______________________________ 
Mål:  
Att få vetskap om att det kan uppstå en kemisk reaktion när olika ämnen blandas. 
 
Detta behövs:  

� Modellera, trolldeg eller playdohdeg 
� Bakpulver 
� Karamellfärg 
� Diskmedel 
� Varmt vatten 

 
Beskrivning av experimentet:  

� Gör en vulkan med hål i mitten av leran eller degen. 
� Häll i lite bakpulver i vulkanens hål, ca 1-2 tsk. 
� Droppa i lite karamellfärg, ca 2 droppar. 
� Droppa i lite diskmedel, ca 4 droppar. 
� Häll till sist i lite varmt vatten.  
� Vänta och se när vulkanen får utbrott. 

Tips vid genomförandet:  
Vattnet bör vara ganska så varmt. Det är bra om man håller till på en plats som tåls 
att bli kladdig. Om vädret tillåter kan man hålla till ute. Då behöver man ingen lera 
utan kan använda sig av sanden i sandlådan. Bygg då upp ett litet berg gör ett hål i 
det och placera en liten plast mugg eller en filmburk i hålet där ingredienserna hälls.  
 
Förväntat resultat:   
När man häller i vattnet i vulkanen kommer den att få utbrott. Utbrottet visar sig som 
ett färgat skum som kommer ut ur vulkanen. 
 
Förklarning:  
Bakpulver innehåller både basiska ämnen (natriumbikarbonat) och sura ämnen 
(natriumpyrosofat), när man häller i vatten så blandas dessa och en kemiskreaktion 
uppstår och det bildas koldioxid. Koldioxiden behöver platts och vill upp till luften och 
ett utbrott i vulkanen sker. Karamellfärgen är bara där för att ge färgeffekter och 
diskmedlet är till för att det skall börja skumma när koldioxiden rör runt i den och 
blandar den med vattnet. Att man använder varmt vatten istället för kallt beror på att 
man skyndar på den kemiska reaktionen med hjälp av värmen. 
 
Vardagsexempel:  
Bakpulvret har samma effekt när man tillexempel bakar kakor. Det är bakpulvrets 
kemiska reaktion som bildar koldioxidbubblor som i sin tur får kakorna att växa i 
ugnen. 
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