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Sammanfattning:  
Syftet med examensarbetet är att skapa ett lättförståeligt handledarhäfte som är riktat mot 

pedagogerna i förskolan inom ämnena kemi och fysik utomhus. Handledarhäftet är indelat i 

fem olika teman som innehåller olika experiment. Materialet togs fram genom inläsning av 

litteratur. Pedagogerna fick använda materialet i fyra veckor för att sedan utvärdera det genom 

enkäter. Resultatet visar att pedagogerna är väldigt nöjda med handledarhäftet och dess 

utformning, det har gett dem en positivare syn på ämnena kemi och fysik.  

Många av pedagogerna vill ha häftet för att kunna arbeta vidare med barnen.   
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1 INLEDNING 
Då jag började lärarutbildningen på högskolan i Gävle hade jag ingen tanke på att man kunde 

arbeta med kemi och fysik med barnen på förskolan. Mitt examensarbete är därför ett 

handledarhäfte (Bilaga 6), alltså en produkt i hur man kan arbeta med kemi och fysik utomhus 

riktat mot förskolan. Handledarhäftet arbetades fram tillsammans med min studiekamrat Anna 

God. (God, 2010).  Jag valde att fokusera på hur pedagogerna upplevde arbetsmaterialet, 

medan Anna lade fokus på föräldrarnas upplevelse. 

 

Det var genom olika kurser som jag läst under min utbildning som iden kom upp om att göra 

ett arbetsmaterial. Detta för att belysa att många av våra vardagliga situationer utgår från just 

ämnena kemi och fysik. 

 

Anledningen till att handledarhäftet delades ut på olika förskolor var för att det skulle testas 

och utvärderas av pedagogerna. Detta för att belysa för pedagogerna att kemi och fysik inte 

behöver vara så svårt och skrämmande som många anser.  

Handledarhäftet är uppdelat i fem olika teman. Delarna är vatten, luft, ljus, ljud och fysik och 

kemi på lekplatsen/skogen. De olika temana har olika färger för att underlätta för läsaren.   

 

1.1 Bakgrund 

I bakgrunden beskriver jag först vad Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2001) anser om de 

naturvetenskapliga ämnena, därefter kommer en litteraturgenomgång. 

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Barnen skall få möjligheter att 

utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera (Utbildningsdepartementet, 2001). 

 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn 

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

• utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar, 

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att 

förstå sin omvärld, 

• utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att 

uttrycka tankar, 

• utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla 

naturvetenskapliga fenomen.” (Lpfö, 1998:9) 

 

I Lpfö98 står det att förskolan bör locka fram leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet 

samt bör pedagogerna stärka barnens intresse för att lära och få nya erfarenheter och 

kunskaper. ”Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och 

utmanar barnets utveckling och lärande.”(Lpfö, 1998:8).  

 

1.2 Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången kommer jag referera till litteratur som har betydelse för mitt arbete. 

Avsnittet är indelat i några underrubriker och dessa är; Vad är fysik och kemi? Varför 

naturvetenskap i förskolan och hur arbetar man med barnen? Hur kommunicera man med 

barnen? Varför experimentera med små barn? Varför utomhus fysik och kemi?  

 

Björkman (2008) menar att det är betydelsefullt att frågan som ställs till barnen fångar deras 

uppmärksamhet och det är betydelsefullt att man låter barnen reflektera kring det. Författaren 
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menar vidare att det är genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande och även genom 

att iaktta, samtala och reflektera som barnen får kunskap.  För att barnen ska kunna reflektera 

kring nya fenomen är det viktigt att miljön är trygg och stimulerande så att omvärlden kan 

utforskas. (Lpfö 1998). Björkman (2008) anser att allt som finns omkring oss är 

naturvetenskap och därmed är en stor del av allas liv. ”Små barn utforskar hela tiden 

naturvetenskap i sin närmiljö. Det gäller att hitta intressant, undersökningsbart material och 

fånga tillfällena.”(Björkman 2008:36). I Lpfö98 står det att verksamheten skall ge utrymme 

för barnens fantasi, egna tankar och kreativitet i leken, både inomhus som utomhus.  

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till både planerad och fri lek i miljö och natur.  

 

Björklund & Elm (2003) menar att genom att barnen kommer närmare naturvetenskapliga 

fenomen i vår vardag, utvecklar de sin förmåga att förstå sin omvärld. Även Strotz & 

Svenning (2004) anser detta och menar vidare att fenomen måste upplevas för att barnen ska 

kunna ta in lärandet och göra det till sitt eget. ”Den pedagogiska verksamheten skall 

genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande.”(Lpfö 1998:8).  

 

Sträng & Persson (2003) menar att det är viktigt hur vuxna; pedagoger och föräldrar, förhåller 

sig när de kommunicerar med barnen. De anser att vuxnas syn och attityd gentemot naturen 

speglar sig i barnen. I en småbarnsgrupp är det viktigt att den vuxna tar ett tydligt ansvar över 

det som barnen intresserar sig över. Det är viktigt att belysa alla barnens åsikter och tankar 

trots barnens ålder, detta både i förskolan och hemmet, för att öka intresset för det barnen tar 

upp. Även om barnen inte själva kan prata använder de sitt kroppsspråk och enstaka ord/läten 

för att göra sig förstådda. Björkman (2008) påstår att det är naturvetenskapens grunder som 

gör att barnen får förståelse för sig själva och sin omvärld. Sjøberg (2000) påstår även han att 

de naturvetenskapliga ämnena är viktiga för att kunna förstå sig på vårt samhälle och vår 

omvärld. Sjøberg (2000) menar vidare att de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och 

kemi, men även geologi, geofysik och astronomi är viktiga för barnens utvecklig. Han menar 

även att undervisningen man har i dessa ämnen ska anpassas efter barnens nivå (ålder). Han 

anser även att beskrivningarna till det som sker ska vara enkla så även de små barnen kan 

förstå.  

 

1.2.1 Vad är kemi och fysik? 
Fysik 

Fysiken var för länge sedan klassat som den ursprungliga benämningen på all naturvetenskap. 

(Backström & Bergman, 1979). 

Fysik är den mest grundläggande naturvetenskapen, den behandlar olika processer och 

strukturer för materia och strålning. Fysiken är framgångsrik i att utgå från grundläggande 

naturlagar och från ett begränsat antal beståndsdelar. Fysik har ett starkt samspel mellan 

experiment och matematiska teorier (Nationalencyklopedin, 2010) 

 

Kemi 

Kemi är vetenskapen som behandlar olika ämnens uppbyggnad och egenskaper och även 

deras reaktioner med varandra (Backström & Bergman, 1979). Kemin kallas ofta för 

vetenskapen om grundämnenas och de kemiska föreningarnas egenskaper, reaktioner med 

varandra samt deras uppbyggnad.(Nationalencyklopedin, 2010). 

Jakobsson (2003) påstår att många har känslan av att kemi är ett besvärligt och skrämmande 

ämne. Hon menar att kemi kopplas samman med laboratorium, vita rockar och 

skyddsglasögon. Jakobsson (2003) vill vidare belysa att hemma i många kök finns det 

kemikalier som man använder varje dag utan att tänka på att det faktiskt är kemi. Vidare 
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menar hon att man kanske inte ser allt som är kemi som just kemi. Varje dag kommer man i 

kontakt med många olika kemiska reaktioner utan att tänka på det.  

 

 

 

1.2.2 Varför naturvetenskap i skolan och hur arbetar man med det? 
Björkman (2008) anser att i ämnet naturvetenskap ingår fysik, kemi och biologi. Enligt Ekstig 

(2002) är det naturvetenskapen som gör att vår världsbild blir större och ger svar på våra 

frågor. Detta menar även Lagerholm (2009), hon vill även belysa att det är genom att testa 

olika saker, och se vad som händer i olika situationer som ger lärande. Därför påstår Ekstig 

(2002) att dessa ämnen är betydelsefulla att börja med redan när barnen är små. Detta menar 

även Johansson & Rosén (1992), de påstår vidare att genom att introducera naturvetenskapen 

när barnen är små ger det dem en positiv syn på ämnena som de kan ta med sig längre fram i 

livet.  Sjøberg (2000) tar upp några argument för naturvetenskapliga ämnen, ett utav dessa är 

att dessa ämnen hjälper barnen att klara av vardagslivet i vårt moderna samhälle. Samtidigt 

anser Dimenäs & Sträng/Haraldsson (1996) att då man arbetar med naturvetenskapliga ämnen 

i förskolan är det viktigt att man använder sig av konkreta begrepp. Lagerholm (2009) menar 

att man kan använda sig av dessa konkreta begrepp i vardagen och att det är viktigt att ta 

tillvara på de situationer som uppstår tillsammans med barnen. Samtidigt hävdar Lagerholm 

(2009) att det är det spontana undersökningarna som barnen fångas upp av och blir 

intresserade av.  

 

Björkman (2008) menar att det är arbetet med natur och miljö och benämningen på olika 

fenomen som är betydelsefulla för barnens lärande. Harlen (1996) påstår att barn börjar forska 

då de upptäcker att de själva kan räkna ut saker och ting, detta t.ex. genom att sila sand i 

handen, blåsa såpbubblor eller ha salt i vatten. Samtidigt menar Johansson & Rosén (1992) att 

då man arbetar med barn är det viktigt att man tänker på vad barnen redan kan och låter dem 

använda sig av det och inte bara fyller på med nya saker hela tiden. Harlen (1996) påstår 

vidare att naturvetenskap för de små barnen uppstår vid enkla undersökningar av föremål i 

dess närmiljö. Det är genom färdigheter, begrepp och attityder som barnen upptäcker sin 

omvärld. Därför är det viktigt att pedagoger och föräldrar lägger vikten på processen i själva 

utförandet och inte bara på den färdiga produkten (Harlen, 1996). Barnens delaktighet medför 

ett stort intresse som stödjer deras utveckling i en positiv miljö.(Björkman, 2008). 

 

Boström & Wallenberg (1997) menar att det för pedagogen är betydelsefullt att kunna se sina 

styrkor och svagheter för att lättare kunna nå ut till fler individer. ”Det gäller också för läraren 

att tydligt utgå från elevernas förslag när hon sammanställer, sammanfattar och strukturerar 

innehållet.”(Dimenäs & Sträng/Haraldsson 1996:90). Pedagogen måste kunna finna nya vägar 

för att nå ut till barnen (Boström & Wallenberg, 1997). Detta menar Björkman (2008) att man 

kan göra genom att ta tillvara på barnens tankar och idéer i teman för att få dem att känna sig 

delaktiga. Detta anser även Boström & Wallenberg (1997) och Pramling/Samuelsson & 

Asplund/Carlsson (2003). Pramling/Samuelsson & Asplund/Carlsson (2003) menar vidare att 

det är viktigt att barnet blir medvetet om det de gör och upplever, för att kunna utveckla en 

medvetenhet om sin omvärld.  Dimenäs & Sträng/Haraldsson (1996) anser att det som är 

viktigt i arbetet med barn är att de först och främst ska få lösa uppgifterna själva, sedan kan de 

försöka göra det tillsammans med någon för att se om resultatet ser annorlunda ut. Björkman 

(2008) menar att man som vuxen ska våga följa barnens teorier och förklaringar för att skapa 

underlag för utmaningar av barnens förståelse. Det gäller att ta till vara på de oförutsägbara 

situationer som uppstår, men även ha som syfte att introducera begrepp och iakttagelser i 

barnens värld. Sjøberg (2000) menar att det är viktigt att pedagogerna kommer ihåg att barnen 
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kommer med många olika erfarenheter när det gäller olika aktiviteter/saker. Vidare anser han 

att det gäller att ta vara på dessa erfarenheter och arbeta vidare efter dem för att få barnen 

intresserade. 

 

 

1.2.3 Hur kommunicera med barnen? 
Barnen som inte har språket använder sig av gester och rörelser för att kunna visa deras 

tankar/åsikter (Boström & Wallenberg 1997) (Sträng & Persson, 2003). Det är genom 

kommunikationen som barnen förstår vad det är som händer (Säljö, 2005). ”Den i särklass 

viktigaste mänskliga läromiljön har alltid varit, och kommer alltid att vara, den vardagliga 

interaktionen och det naturliga samtalet.”(Säljö, 2005:233). Sträng & Persson (2003) menar 

att kommunikationen med andra människor, barn som vuxna, är viktig för att barnen ska bli 

delaktiga i kunskaper och färdigheter. Detta anser även Johansson & Rosén (1992) och Harlen 

(1996). Johansson & Rosén (1992) menar att man kan göra detta genom att fråga vad barnen 

tror istället för att ge dem ett svar på en gång. Barnen får själva ta reda på svaren genom t.ex. 

olika experiment både i förskolan och i hemmet. Detta kommer de bära med sig sen och 

känna att de blir bemötta med trovärdighet och respekt. Genom att deras egna tankar få 

användas känner de sig trodda på (Johansson & Rosén 1992). Sträng & Persson (2003) anser 

att miljön runt omkring barnen har en stor inverkan på barnens utveckling. Björkman (2008) 

anser att om barnen ska få ett betydelsefullt lärande är det bra om kommunikationen 

nivåanpassas efter dem. Vidare menar författaren att barnens egna initiativ och lust till 

upptäckande ska tas till vara på av de vuxna för att stödja det livslånga lärandet. Sträng & 

Persson (2003) påstår att det är viktigt för barnens utveckling att de känner en meningsfullhet 

i det de gör, därför är det av stor vikt att situationerna görs intressanta för barnen. 

Pramling/Samuelsson & Asplund/Carlsson (2003) belyser att barnen bör känna att de är 

delaktiga, ser det som sker runt om dem, lyssnar på andras samtal och vågar visa sina egna 

tankar och funderingar. Det är det som driver barn att förstå andras tankar och genom detta 

kan de sedan dra paralleller med sina egna erfarenheter enligt Pramling/Samuelsson & 

Asplund/Carlsson (2003). Dimenäs & Sträng/Haraldsson (1996) menar samma sak, samtidigt 

som de belyser att det är betydelsefullt att tillsammans med barnen reflektera över olika 

situationer så de lättare förstår sammanhangen. 

 

Enligt Harlen (1996) bör frågorna som de vuxna ställer vara stimulerande för barnens 

utförande och tankeförmåga.  Doverborg & Pramling/Samuelsson (2007) anser liknande 

genom att det är när barnen ställer frågor som den vuxna kan passa på att få igång ett samtal 

där barnens tankar och funderingar kan komma fram, för att sedan kunna arbeta vidare med 

dessa. Enligt Doverborg & Pramling/Samuelsson (2007) finns det inget rätt eller fel när det 

gäller tankar och funderingar. De menar vidare att det är när man försöker förstå hur barn 

tänker genom frågor som man som vuxna kan lägga utgångspunkten i barnets perspektiv.  

 

1.2.4 Varför experimentera med små barn? 
Det är genom leken som barnen utforskar sin omgivning och allt därtill, barnen testar olika 

saker som uppstår i olika situationer som man som vuxen ska ta tillvara på. Barns utveckling 

är beroende av leken, det är där de kan utforska olika föremål och experimentera. De lär sig 

att behärska olika saker som ger dem en känsla av att de lyckas och de kan. (Pramling/ 

Samuelsson & Asplund/Carlsson, 2003). Detta menar även Elfström m.fl. (2008), samtidigt 

som de menar att det även är viktigt att låta barnen reflektera över det man gjort. Lagerholm 

(2009) menar att då man experimenterar tillsammans med barn är det av stor vikt att låta 

barnen ställa de frågor som de har och låta dem själva söka svar, eller tillsammans med några 

andra. Detta menar författaren gör så att barnen känner sig mer betydelsefulla och kan göra så 
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barnen ändrar sin syn i olika sammanhang. Barnen bygger upp egna erfarenheter genom att ta 

till sig nya begrepp och sätta ord på sina egna erfarenheter. Det är detta som barnen ofta lär 

sig i samtal tillsammans med andra, vuxna som barn. Den vuxna har en viktig roll när det 

gäller att skapa ett klimat som är öppet och tillåter olika svar. På ett försiktigt sätt kan den 

vuxna hjälpa barnen i deras undersökning så den kan leda fram till ny kunskap.(Lagerholm 

2009). I Sträng & Persson (2003) tar de upp angående Piagets teori om lärande. Han menar att 

utveckling är något som går hand i hand med omgivning och miljön. Harlen (1996) menar att 

det är viktigt att välja material med eftertanke så att barnen känner sig trygga och kan dra 

paralleller med deras omvärld. 

 

Ekstig (2002) menar att naturvetenskapen bygger på många olika saker, bl.a. observationer, 

experiment och hypoteser. Genom att undersöka och utforska olika föremål använder sig 

barnen av dessa ting. Vilket enligt författaren gör barnen till små forskare. Enligt Sjøberg 

(2000) lär sig barnen genom att experimentera och undersöka olika saker, även genom 

kommunikation med andra. Författaren menar vidare att det är då barnen får använda sina 

tankar och reflektera över saker som de sedan kan dela med andra. Detta anser även Dimenäs 

& Sträng/Haraldsson (1996). Vidare menar författarna att det som vuxen är viktigt att visa 

uppskattning för det barnen gör, både i hemmet och i förskolan. Ser barnen att de vuxna 

tycker att det de gör är intressant och upplever att de är intresserade av det, tycker även 

barnen att det är roligt. Detta är väldigt viktigt för barnens utveckling och mognad (Dimenäs 

& Sträng/Haraldsson 1996). Innan barnen utför ett experiment är det viktigt att gå igenom 

hypotesen. I hypotesen får barnen fundera ut vad de tror kommer hända. (Harlen 1996). Enligt 

Lagerholm (2009) och Elfström m.fl. (2008) har människan alltid varit forskande när det 

gäller att förstå olika saker, det är inte alltid människa förstått varför det som sker egentligt 

sker. Lagerholm (2009) påstår även att det är genom experiment som de testar sin hypotes, 

och de upprepar även sina experiment för att se om det blir samma resultat. Men genom egna 

lösningar och experimenterande har de kommit fram till en lösning. Därför är det viktigt att 

även de allra minsta barnen får experimentera för att utveckla olika begrepp o förstålelser. 

(Lagerholm 2009). Anser man som pedagog att ens kunskaper inom ämnet naturvetenskap är 

väldigt få ska man inte skämmas, istället kan man vara en medupptäckare och lära 

tillsammans med barnen (Johansson & Rosén 1992). Detta menar Björkman (2008) att man 

kan göra genom att visa att det man gör är roligt och låta barnen få vara med och upptäcka 

tillsammans. Vidare anser författaren att detta gör att barnen blir delaktiga och bildar en 

positiv uppfattning av ämnet naturvetenskap. ”Som lärare ska man vara nyfiken tillsammans 

med barnen och visa det.” (Björkman 2008:36). Elfström m.fl. (2008) menar att de vuxna 

måste anpassa aktiviteterna efter varje individ, alla barn har sitt eget sätt att lära och vägen till 

målet kan se olika ut för alla. 

 

Att ta vara på det som sker i vardagen är betydelsefullt för lärandet, genom att ta till vara på 

detta kan det leda fram till nya diskussioner och undersökningar. Det är ofta när barnen själva 

sitter och pratar om sina upptäckter och idéer som de inser att de vill testa det kompisarna har 

testat. Därför är det viktigt att låta barnen testa själva men även tillsammans med andra för att 

få tips och råd till hur de ska göra. (Elfström m.fl., 2009). ”Att läraren ger tydliga 

arbetsinstruktioner till eleverna är betydelsefullt även ur en social och demokratisk aspekt.” 

(Dimenäs & Sträng/Haraldsson 1996:108). När man experimenterar är det av stor vikt att man 

utgår från barnens teorier och dess tankar och idéer för att barnen ska känna sig delaktiga. Det 

är viktigt att man som vuxen lyssnar och tar till sig alla barnens olika teorier och låter allas 

tankar och funderingar få komma upp under aktivitetens gång. Som vuxen är det bra om man 

inspirerar och uppmuntrar barnen till att testa olika lösningar och idéer. (Dimenäs & 

Sträng/Haraldsson 1996). Enligt Sträng & Persson (2003) upptäcker barnen hur världen 
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fungerar när de kommer i kontakt med naturen, därför är det utvecklande att låta barnen få 

experimentera för att finna egna lösningar och synsätt som väcker intresset för 

naturvetenskapliga ämnen.  

 

 

1.2.5 Varför utomhus fysik och kemi? 
Med enkla och lättåtkomliga naturföremål kan man arbeta på ett målmedvetet sätt med 

naturvetenskap. Har man närheten till naturen på förskolan är det enkelt att starta ett projekt 

genom barnens egna fynd. Det gäller att ta tillvara på barnens egna upptäckter och hypoteser 

då man arbetar med naturvetenskap. Som vuxen har man i uppgift att vidga barnens tankar 

genom nya erfarenheter. (Björkman 2008). Detta hävdar även Ekstig (2002) och Dimenäs & 

Sträng/Haraldsson (1996). Vidare vill Ekstig (2002) belysa de vuxnas ansvar för att göra 

situationer intressanta, och höja barnens nyfikenhet. Hurtig (2003) och Granberg (2000) 

påstår att det är genom utomhusvistelsen som barnen får många nya intryck genom att de 

utforskar och får nya erfarenheter. Vidare menar Granberg (2000) att även de små barnen får 

kunskaper och erfarenheter genom att utforska olika saker på egen hand. ”Små barn utforskar 

hela tiden naturvetenskap i sin närmiljö. Det gäller att hitta intressant, undersökningsbart 

material och fånga tillfällena.” (Björkman 2008:36). Genom utomhusvistelse får barnen 

engagemang och intresse till att utforska nya föremål som ger en oändlig variation av intryck 

som påverkar synen på dess omvärld. (Granberg 2000). Även Norén m.fl. (1993) påstår att 

utemiljön ger barnen olika intryck där de kan använda sin förmåga till att utforska nya saker. 

Därför anser Granberg (2000) att man ska ta tillvara på de tillgångar som naturens resurser 

ger. Sträng & Persson (2003) anser att barn lär sig genom vetenskapliga fenomen och 

begreppen de får har de för att förstå sin omvärld, de menar även att man föds in i 

naturvetenskapen.”Vi är omgivna av naturvetenskap, hur skulle vi kunna undgå att lära oss 

om den?” (Sträng & Persson 2003:136). 

 

Barn lär sig bäst under lustfyllda former; detta gäller för både stora som små barn. Lärandet 

bör vara i välkända miljöer där barnen annars brukar vistas, även pedagogen bör visa intresse 

för det som den gör med barnen. Lärandet som blir i de vardagliga situationerna är viktiga att 

ta till vara på. (Sträng & Persson, 2003). Johansson & Rosén (1992) hävdar även de att det är 

ett samband mellan barns erfarenheter och dess förståelse för omvärlden. De menar vidare att 

det är viktigt att ta vara på barnens egna tankar och idéer när man använder sig av olika 

begrepp inom naturvetenskapen. Säljö (2000) menar dock att man måste skapa miljöer där 

barnen får tillfälle att utforska och experimentera med olika föremål och därmed använda sin 

fantasi. Vidare menar författaren att det är genom samarbete man utvecklar sitt lärande. 

Rousseau anser att barn lär sig i rörelse som bör ske i naturen där de kan utvecklas till fria, 

tänkande och självständiga individer (Brügge, Glantz & Sandell, 1999).  

Naturen medför piggare, lugnare och gladare barn. Barn bör få uppleva naturen eftersom de 

stärker inlärningen i olika situationer. Det är genom utemiljön som barnen får kontakt med 

olika fenomen, så som vattenkraft, solvärme och vindstyrkan. Det är en blandning mellan 

praktiska och teoretiska kunskaper som gör att barnen utvecklar nya färdigheter.  (Granberg 

2000). 

 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med examensarbetet är att arbeta fram ett arbetsmaterial inom fysik och kemi utomhus 

för förskolan. Utgångspunkterna till arbetet har varit Lpfö98 och annan litteratur.  Målet är att 

förskolan skall få ett öka intresse för kemi och fysik och ta tillvara på de vardagliga 

situationerna för lärande och utveckling inom naturvetenskapen. Arbetsmaterialet är till för att 



8 

 

underlätta för pedagogerna och genom detta kunna arbeta med barnen på ett lättförståeligt sätt 

med kemi och fysik utomhus. 

 

2.1 Frågeställningar 

1) Kan man få pedagogerna att arbeta mer med kemi och fysik utomhus i förskolan genom ett 

handledarhäfte?  

  

2) Tas detta häfte emot positivt eller negativt av pedagogerna?  
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3 METOD 
I metodavsnittet kommer en redogörelse av tillvägagångssättet med handledarhäftet som ett 

arbetsmaterial för pedagogerna. Handledarhäftet (Bilaga 6) har tagits fram med min 

studiekamrat Anna God. Jag har valt att titta på hur pedagogerna upplever handledarhäftet 

medan hon har tittat på föräldrarnas syn på det. 

Metoddelen är indelad i urval, urval handledarhäfte, datainsamlingsmetod, 

datainsamlingsmetod handledarhäfte, procedur, procedur handledarhäfte och tillvägagångssätt 

av utvärderingen.  

 

3.1 Urval 

10st förskolor, fördelade runt om i Sverige ingår i studien. Totalt blev det 20 avdelningar med 

sammanlagt 74 pedagoger, och av dessa svarade 59 stycken. Jag och min studiekamrat valde 

samma förskolor för att lättare få ett samarbete mellan pedagoger och föräldrar. Förskolorna 

valdes slumpmässigt i olika kommuner. Detta genom att det valdes att söka på olika 

kommuner på internet. Sedan valdes 10 kommuner slumpvis ut, av dessa 10 kommuner valdes 

sedan en förskola ut i varje kommun slumpmässigt. De förskolor som inte besöktes 

personligen kontaktades via mail. Pedagogerna på förskolorna fick arbeta med 

handledarhäftet utan min närvaro. De fick själva välja om de testade handledarhäftet med 

barnen, eller gick igenom det i personalgruppen. På alla de 10 förskolorna går det barn som är 

mellan 1-5år. Avdelningarna på de olika förskolorna varierar från renodlade 

ålderssammansättningar till blandgrupper. 

 

Förskolorna fick ett informationsbrev (Bilaga 1) där handledarhäftet beskrevs och även hur 

utvärderingen av detta skulle gå till. Pedagogerna fick genom underskrift av 

informationsbrevet ge sitt samtycke för om de ville vara med i denna studie eller inte. 

 

3.2 Urval handledarhäfte 

Handledarhäftet skall vara användbart för pedagogerna på förskolan och föräldrarna till 

barnen att arbeta och tänka utifrån.  

 

 Experimenten skall innehålla material som är lättåtkomliga och som finns i vår natur.  

 

 Experimenten är avsedda för utomhusbruk, men vill man kan man även göra vissa av 

dem inne. 

 

 Experimenten skall kunna anpassas efter barnens ålder. 

 

 Experimenten är till för att hemmet skall få en inblick i vad förskolan gör, och även 

kunna arbeta vidare med detta hemma. 

 

 Experimenten är till för att barnens, pedagogernas och föräldrarnas intresse skall öka. 
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3.3 Datainsamlingsmetoder 

Utvärderingen av handledarhäftet behandlades genom enkäter (Bilaga 2). Detta på grund av 

att det inte var möjligt att ta sig till alla förskolor för intervju ansikte mot ansikte. En 

telefonintervju ansågs ta för mycket tid av varje pedagog, då det räknades ut att varje intervju 

skulle ta ca 30 min, vilket anses vara för mycket tid då det gäller att gå ifrån verksamheten. 

Därför valdes enkäter som utvärderingsmetod. Enkäten är uppbyggd så att pedagogerna skall 

få tänka efter hur deras synsätt har förändrats efter att de har gått igenom handledarhäftet. 

Johansson & Svedner (2010) anser att när man bygger upp en enkät är det viktigt att tänka på 

längden på frågeformuleringarna och sidantalet. De menar även att det bästa är att ha frågor 

med fasta svarsalternativ. Men det valdes ändå att ha frågor med öppna svarsalternativ för att 

få in mer av pedagogernas åsikter och synpunkter. 

 

 

3.4 Datainsamlingsmetod – handledarhäfte 

Ett handledarhäfte inom Fysik och Kemi utomhus för förskolan, valdes att göras tillsammans 

med min studiekamrat. Målet med min inriktning var att ta reda på pedagogers syn inom detta 

ämne, medan min studiekamrat inriktade sig på föräldrarnas/vårdnadshavarnas syn. 

När det samlades in experiment till handledarhäftet utgicks det från litteratur som lånades på 

biblioteket och från kursen Fysik och kemi ur barns perspektiv med ämnesdidaktik; som har 

lästs tidigare i vår utbildning. Det söktes även en hel del på internet för att se om det kunde 

finnas fler experiment som inte hittats tidigare. Det valdes även att titta på några gamla 

examensarbeten för att se vad de hade för experiment, detta för att inte få likartade. Urvalet av 

experiment har grundats på att de ska kunna användas ute, av barn mellan 1-5år med till 

största delen naturmaterial som hjälp. Experimenten som valts är inte tagna rakt ur en bok, 

internet eller examensarbete, utan är bearbetade och omgjorda utifrån egen fantasi. 

De experiment som är med i handledarhäftet har testats av barn och vuxna för att se om de går 

att utföra och om de passar på förskolenivå. Bilderna till handledarhäftet är fotograferad i 

samband med vårt testande av experimenten.  

  

3.5 Procedur 

Det valdes att åka till de förskolor som fanns i närområdet, vilket var två stycken förskolor, 

och där berätta muntligt för pedagogerna om studien. Med de andra åtta förskolorna valdes 

mail kontakt. Förskolorna som besöktes personligen fick ett informationsbrev (Bilaga 1) där 

de fick fylla i om de ville vara med i studien eller inte. De pedagoger som ville vara med i 

studien fick sedan handledarhäfte och enkäter som de fick arbeta med under fyra veckor. Till 

de förskolor som inte fanns i närområdet valdes det att skicka ett brev med handledarhäfte och 

enkäter samt information (Bilaga 3) om hur de skulle gå tillväga då de skulle utvärdera häftet. 

Efter de fyra veckorna samlades enkäterna in och de förskolor som inte besöktes personligen 

skickade tillbaka enkäterna i ett för frankerat kuvert.  

 

Hur de skulle arbeta med handledarhäftet fick de själva välja. Det fanns inget krav att de 

skulle arbeta med handledarhäftet tillsammans med barnen, eftersom studien syftade på 

pedagogernas inställning till fysik och kemi. Det delades endast ut ett handledarhäfte till varje 

avdelning på förskolorna detta för att Anna och jag ansåg att det skulle kosta väldigt mycket 

att dra ut ett varsitt ex av handledarhäftet till varje förälder/vårdnadshavare och pedagog. 
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Skulle intresse finnas för eget bruk av ett handledarhäfte fick de lämna sina mail adresser 

(Bilaga 4) till oss, så vi kunde skicka arbetet till dem. Därför fick varje avdelning på 

förskolorna samsams om ett häfte tillsammans med föräldrarna/vårdnadshavarna på den 

avdelningen, eller så fick de själva välja att kopiera fler ex och dela ut. 

 

Arbete med handledarhäftet fick pedagogerna själva lägga upp efter intresse.  

För att sammanställa enkäterna, valdes det att skriva ner svaren på en och samma enkät (se 

resultatdelen) för att kunna sammanställa och se hur svaren såg ut i jämförelse med varandra. 

Detta för att sedan kunna sammanställa svaren i stapeldiagram (se resultatdel) för att få det 

lättöverskådligt för läsaren. Tolkning och analys gjordes av svaren på enkäterna.  

 
 

3.6 Procedur handledarhäfte 

Innan arbetet med framställandet av ett handledarhäfte inom fysik och kemi började, gjordes 

en testenkät (Bilaga 5) av min studiekamrat och mig, tidigt under hösten 2010, som pedagoger 

i närområdet fick svara på. Detta för att se om det fanns behov och intresse av ett sådant 

hanledarhäfte. Pedagogerna fick en vecka på sig att svara på dessa enkäter. Då enkäterna 

sändes tillbaka med svar, togs beslutet att göra ett handledarhäfte i Fysik och Kemi utomhus 

för förskolor. 

 

Experimenten delades upp med några underrubriker så det skulle bli lättare att förstå vad man 

ska göra. I varje experiment finns detta; 

 Mål – för att det ska bli lättare att se vad man kan få ut av experimentet. 

 Tillvägagångssätt – så man lätt ser vad det är tänkt att man ska göra. 

 Tips och idéer – för att underlätta hur man kan göra om experimentet inte riktigt blir 

som man tänkt, eller om man behöver lite förslag. 

 Förväntat resultat – för att se vad det är som förväntas hända. 

 Barnförklaring – för att det ska vara lätt för barnen att förstå. 

 Förklaring – lite mer avancerad förklaring än för barnen, men ändå lätt förstålig för de 

vuxna. 

 Tips och idéer till föräldrar – för att man lätt ska kunna se vad man kan göra hemma 

som har med experimenten att göra. 

 

Efter insamling av experiment och urval av dessa (se ovan, datainsamlingsmetod 

handledarhäfte) togs förklaringar till alla experiment fram ur litteraturen. Detta för att det 

skulle finnas tillgängligt för föräldrar/vårdnadshavare och pedagoger så de vet vad resultaten 

beror på. Det finns enklare förklaringar till barnen så de lättare ska förstå vad som händer. 

Grundtanken är att barnen ska få använda sin fantasi och att de inte behöver någon förklaring, 

men vill de gärna veta varför resultatet blev som det gjorde så finns det en förklaring med till 

varje experiment. Handledarhäftet är uppdelat i olika avsnitt; Luft, Ljus, Vatten, Ljud och 

Fysik och kemi i skogen/lekplatsen. Varje tema har sin egen färg, för att det ska bli lättare att 

se vilket tema man arbetar med. Varje avsnitt har en liten introduktion. Efter att allt var klart 

runt alla handledningar till experimenten utformades layouten av häftet. På alla sidor finns det 

en list som ramar in varje sida i handledarhäftet och det finns även bilder till varje 

handledningen för att göra det mer inbjudande. För att det skulle bli lätt att hitta i häftet valdes 

det att göra ett experiment på två sidor. Den första sidan består av Mål, Tillvägagångssätt, 

Tips och idéer samt en bild då experimentet utförs. Medan den andra sidan består av 

Förväntat resultat, Barnförklaring, Förklaring samt Tips och idéer till föräldrar. Detta urval för 
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att vi ansåg att rubrikerna på första sidan tillsammans med bilden, på varje experiment, var det 

som behövdes för att utföra experimentet. Den andra sidan innehöll förväntat resultat och 

förklaringar, som man kan använda sig av om man känner att man behöver mer hjälp för att 

utföra experimentet och känna sig trygg i övningen.  

Texten i häftet valdes lite större samt med fet text för att det ska bli lättare att läsa. I början av 

handledarhäftet valdes det att ha en inledning om varför detta häfte kan vara användbart, samt 

vad det är tänkt att användas till. I början av häftet finns det tips till vad man kan behöva för 

material, som inte finns i naturen, till de olika avsnitten och experimenten. Detta för att göra 

det lätt att komma igång med användningen av häftet. En innehållsförteckning finns i början 

av häftet, för att lättare finna det man vill arbeta med. 

I slutet av handledarhäftet finns en referenslista, för att pedagoger och 

föräldrar/vårdnadshavare tydligt ska se var vi tagit experimenten ifrån, samt för att de själva 

ska kunna söka egna och nya experiment att göra med barnen. 

  

När handledarhäftet var färdigt provades det på några av våra vänner och familjemedlemmar, 

för att se om de skulle klara av att utföra det som stod, och om det var lätt att förstå. Sedan 

delades handledarhäftet ut till slumpmässigt valda förskolor och föräldrar/ vårdnadshavare i 

hela landet.  

 

3.7 Tillvägagångssätt av utvärderingen 

Tillvägagångssättet av utvärderingen av häftet har pedagogerna fått bestämma själva. Vissa 

har valt att utföra experimenten med hela barngruppen, medan andra har delat in barnen i små 

grupper och experimenterat på det viset. Några pedagoger har valt att endast läsa igenom 

häftet och sedan svara på frågorna på grund av tidsbrist. En del av pedagogerna som svarat på 

enkäten har först diskuterat i arbetsgruppen och sedan fyllt i. Några diskuterade 

handledarhäftet på ett personalmöte, medan andra fyllde i enskilt utan diskussion i förväg. 

 

4 RESULTAT 
I resultatdelen redogörs utvärderingen av materialet och frågeställningarna. Undersökningens 

resultat kommer att redovisas genom en sammanfattning av enkätsvaren, samt en tabell. 

Avsnittet med resultat är indelat i: materialet, resultat av utvärderingen, resultat utifrån mina 

frågeställningar.  

 

4.1 Materialet 

Mitt syfte var att ta fram ett arbetsmaterial inom ämnena fysik och kemi utomhus i förskolan. 

Utgångspunkterna i arbetet har varit Lpfö98 och annan lämplig litteratur. Arbetsmaterialet är 

till för att öka förståelsen för fysik och kemi i tidiga åldrar och även få pedagogerna att ta 

tillvara på de vardagliga situationerna som uppstår. 

 

Resultatet blev ett tema relaterat arbetsmaterial riktat mot förskolan i ämnena kemi och fysik, 

Ett handledarhäfte med utomhus fysik och kemi i förskolan. Materialet är i A4 format och 

uppdelat i olika färgteman och rubriker. Arbetsmaterialet innehåller 22 stycken handledningar 

föredelat på fem teman. Temat luften består av fyra stycken handledningar, ljuset av tre 

stycken, vattnet av fem stycken, ljudet av fem stycken och temat fysik och kemi på 

lekplatsen/skogen består av fem stycken. Till varje tema finns en lättare information om 

ämnet, där det även finns förslagsbubblor med olika påståenden vad ämnet kan vara. Varje 
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handledning har bilder som underlättar utförandet av experimentet. Det finns även 

underrubriker där det står hur man kan gå tillväga för att klara av experimentet, samt 

förklaringar, på olika nivåer, till det som sker.  Innehållsförteckningen underlättar för 

pedagogerna att slå upp där de vill arbeta. I början av handledarhäftet finns det en 

sammanfattning om vad man kan behöva för hjälpmedel till varje tema.   

 

4.2 Resultat av utvärderingen 

Utav de 74 pedagogerna som deltog i studien kom det in 59 stycken enkäter med svar på. 

Enkäterna visar att alla pedagoger inte har hunnit arbeta med häftet tillsammans med barnen. 

De som inte hunnit med detta beror i de flesta fall på tidsbrist. Verksamheten i dessa fall har 

varit väl planerad. Men de pedagoger som arbetat med häftet tillsammans med barnen anser 

att barnen har upplevt experimenten som roliga och spännande och i sin tur pratat om detta 

med sina kompisar och föräldrar. Pedagogerna upplever att det har varit lätt att fånga barnens 

intresse och nyfikenhet genom handledarhäftet, trots att en del av pedagogernas förkunskaper 

inom ämnet varit små. Genom enkäterna visar det sig att de flesta av pedagogerna har sett att 

det finns så mycket mer som tillhör ämnet kemi och fysik, än vad de tidigare tänkt på, särskilt 

det som redan finns givet i vår natur i vardagliga situationer. En del av pedagogerna ansåg 

inte att det var något som de tydligt saknade i häftet. Andra svarade att de ville ha skrivet på 

experimenten hur lång tid det tog att utföra, samt mer vardaglig kemi och fysik. Vissa skrev 

även att det kanske kan komma på något de saknar desto mer de arbetar med häftet.  

 

Enkätsvaren visar att de flesta av pedagogerna skulle kunna tänka sig att ha detta häfte 

tillgängligt för föräldrarna, detta för att förstärka samarbetet mellan hemmet och förskolan. 

Vissa av pedagogerna anser att föräldrarna uppskattar att få ta del av det som görs i förskolan 

för att stärka barnens inlärning och utveckling. Samt att föräldrarna får veta hur förskolan 

arbetar inom vissa ämnen tillsammans med barnen.  

Handledarhäftet anser det flesta pedagoger vara något som är användbart att arbeta med 

utifrån kemi och fysik. Det har även gett dem en positivare syn på dessa ämnen, då de flesta 

har dragit sig för att arbeta med kemi och fysik på grund av dåliga förkunskaper. Detta för att 

de har upplevt ämnena som skrämmande och svåra att kunna ta ner till barens nivå. Det är 

experimenten med den vardagliga kemin och fysiken som pedagogerna har uppskattat mest i 

häftet. Detta för att det är lätt att komma åt dessa situationer utan för mycket planering.  
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Så här såg resultatet från sista frågan i enkäten ut: 

 

 
 

 

Här kan man se att handledarhäftet tagits emot väl och att de flesta pedagoger kan tänka sig 

att arbeta utifrån detta häfte med barnen. Många av pedagogerna har även frågat om de kan få 

ett eget exemplar av handledarhäftet.  

 

4.3 Enkätsvar 

Nedan kommer en sammanställning av enkätsvaren som kommit in. Där jag har valt att dela 

in svaren i olika kategorier, där jag sedan valt att skriva frekvensen inom parantes efter varje 

kategori. 

 

1. Anser ni att ett handledarhäfte i kemi och fysik utomhus kan vara användbart i 

förskolan? Varför/ Varför inte? 

 

- Ja. Bra idéer om vad man kan uppmärksamma barnen på. Bra med 

”barnförklaringar” och ”förklaringar”. (6st) 

- Ja. Man kan aldrig få för mycket material att utgå från. Använda som stöd eller för att 

få tips på nya saker. Ibland även som ögon öppnare –” ja visst ja”. Så kan vi göra. 

(10st) 

- Ja det tror jag. Många av dessa övningar är lätta att använda och det finns i vår 

närhet. (3st) 

- Många ”tipsböcker” finns redan om matematik i utemiljö, men kemi och fysik är jag 

sämre på, så ett handledarhäfte kommer väl till pass. (6st) 

- Bra med utomhusexperiment med bra beskrivningar. (5st)  
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- Lätt och enkelt att ta med ut (lösbladssystem?)Påminner oss om vad som är fysik och 

kemi i förskoleåldern. (7st) 

- Lätt att ha med sig. Lättläst. (7st) 

- Man drar sig nog för att jobba med detta för att man tror att man måste göra det så 

stort. Den vardagliga fysiken och kemin tyckte jag om i häftet. Det som finns runt om 

omkring oss. (2st) 

- Ja det tycker jag. (10st) 

- Ja, bra. (3st) 

 

 

2. Kan du som pedagog tänka dig att ha detta häfte tillgängligt för föräldrarna att kunna 

ta hem och arbeta med hemma? Detta för att de ska få en större inblick i hur man kan 

arbeta med dessa ämnen i vardagen. 

 

- Ja, det är bra att få med föräldrar och dom uppskattar oftast sånt . (6st) 

- Ja det är bra att föräldrarna är insatt i vårt arbete. (8st)  

- Ja bra om föräldrar vill intressera sig för vad vi gör. (4st) 

- Kul för föräldrar att se vad barnen gör. Även se att det inte behöver vara så avancerat 

med fysik och kemi. (7st) 

- Självklart, bra samarbetsform.(9st) 

- Ja varför inte. Säger man kemi och fysik så tror jag att många föräldrar tror att nu 

blir det något vi inte klarar av. Detta häfte visar att alla klarar av det. (7st) 

- Ja. Erbjuda dem möjligheten att själva delta i experimenten med barnen. Få prova på. 

(12st) 

- Ja. Bra om föräldrar vet vad vi gjort eller pratat om i förskolan. Ökat lärande för 

barnen om de får berätta för föräldrarna och då är det bra om föräldrarna vet vad det 

handlar om. (6st) 

 

 

 

 

 

 

3. Har din syn på kemi och fysik förändrats sedan du läst igenom detta häfte? I så fall 

hur? 

 

- Ja. Det finns mer att fundera på tillsammans med barn än vad man först tänker på. 

(14st) 

- Nej.  

- Ja. Allt finns runt omkring oss. Mycket av det som finns i häftet tänker man inte som 

kemi och fysik för att det är naturligt. (8st) 

- Man får en mer positiv syn till ämnet när man upptäcker att det inte är så krångligt 

och att det finns många enkla experiment som inte kräver så mycket förarbete. (9st) 

- Ja. Just det att det är inga krångligheter. (7st) 

- Kanske kommer till skott och gör mer experiment. (5st) 

- Har fått en kick i baken. Vi kan jobba med experiment. (7st) 

- Vad mycket som tillhör ämnet som jag inte har tänkt på. (8st) 
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4. Hur upplever du som pedagog barnens reaktion utifrån experimenten? 

Positivt/Negativt? Varför? 

 

- Positivt. Ögonen lyser på barnet, vi hade plastpåsar som flyger i blåsvädret. (4st) 

- Positivt. Barnen tycker att det är spännande. (18st) 

- Har inte hunnit genomföra något av experimenten nu. Tidigare erfarenheter av 

experiment är att barnen är väldigt intresserade. (4st) 

- Har tyvärr inte testat något än. (3st) 

- Positivt. De tycker nästan jämt att sådana här saker är roligt. Framförallt om någon 

person utifrån gör dem. (9st) 

- Väldigt positivt. Barnen blir upprymd och tycker det är intressant när det händer nya 

saker. (21st) 

 

 

5. Är det något i handledarhäftet du tydligt saknar eller skulle vilja ha mer av? Vad?  

 

- Mer kemi. T.ex. vad som händer när man diskar med diskmedel, tvättar sig med tvål.  

- Nej! (23st) 

- Upptäcker inget jag saknar. Häftet är väldigt genomtänkt och tydligt.(17st) 

- Ser inget direkt. (6st) 

- Kommer ej på något. (7st) 

- Inget vad jag ser nu, kanske det kommer upp någon fundering när vi börjar jobba mer 

med det. (5st) 

 

 

 

6. Kan du genom detta handledarhäfte arbeta mer med kemi och fysik utomhus 

tillsammans med barnen? 

 

 

                Ja ___47___                        Nej __2____             Vet ej ___10____ 

  

 
 

 

4.4 Resultat utifrån mina frågeställningar 

 

1) Kan man få pedagogerna att arbeta mer med kemi och fysik utomhus i förskolan 

genom ett handledarhäfte?  

 

Efter utvärderingen av arbetsmaterialet och enkätsvaren visar det att de flesta 

pedagoger anser att handledarhäftet underlättar deras arbete inom dessa ämnen 

avsevärt.  

 

2)  Tas detta häfte emot positivt eller negativt av pedagogerna? 

 

Häftet togs emot med övervägande positiv syn och förskolorna var intresserade av att 

arbeta vidare med detta häfte.  
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5 DISKUSSION 
Detta avsnitt är indelat i olika rubriker som är sammanfattning, tillförlitlighet, teoretisk 

tolkning, resultat diskussion och förslag till fortsatt forskning. Det hela bygger på en tolkning 

av det egna resultatet och litteraturens resonemang.  

 

5.1 Sammanfattning 

Utvärderingen av mitt arbetsmaterial är övervägande positivt. De flesta av pedagogerna ansåg 

detta material som givande i arbetet med barnen. Materialet har gjort att pedagogerna fått en 

annan; positivare syn på kemi och fysik, mot för tidigare. Det är stärkande att se att detta 

material har gett förskolorna hjälp i sitt arbete med fysik och kemi. Arbetet med detta 

handledarhäfte har bidragit till att min utveckling inom kemi och fysik har förbättrats.   

 

5.2 Tillförlitlighet 

I detta avsnitt kommer en redogörelse av tillförlitligheten av de framkomna resultaten. Jag 

kommer att nämna orden reliabilitet och validitet.  

Reliabilitet är måttet på noggrannheten i studien och validiteten är måttet på hur väl man 

mäter det man vill mäta. 

 

Validiteten på min studie anser jag vara hög, detta för att utvärderingen av materialet har 

gjorts med en stor bredd av pedagoger samt att mitt syfte och mina frågeställningar har blivit 

besvarade utifrån enkäterna. De pedagoger som var med i undersökningen var både kända och 

okända för mig, vilket jag påstår ger en hög reliabilitet. Enkäternas svar anser jag inte skulle 

bli annorlunda om pedagogerna skulle veta vem jag var eller inte. Det som kan sänka 

reliabiliteten är att jag inte vet om pedagogerna har fyllt i enkäterna tillsammans eller enskilt. 

Jag har valt att inte göra någon skillnad på förskollärare eller barnskötare, alla har benämnts 

pedagoger. Detta för att jag ansåg att det inte skulle påverka min studie negativt.  

Det var genom en enkelt uppbyggd enkät som utvärderingen skedde, utifrån frågorna fick 

pedagogerna skriva ner sina åsikter och i slutet fanns det även en kryss fråga att besvara. Min 

tolkning av enkäternas svar kan sänka reliabiliteten eftersom pedagogerna själva med egna 

ord fick svara på frågorna. Det som skulle kunnat höja validiteten är om jag hade valt att 

använda mig av fler ja-, nej- och vet ej svar där de kunde kryssa i vilket de kände för, samt 

om jag använt mig av intervjuer. Intervjuer ansåg jag ta för mycket tid utav verksamheten på 

förskolan och från mig själv. Validiteten har kunnat öka om pedagogerna fått längre tid att 

testa detta material med barnen, då många förskolor har en planerad verksamhet och det kan 

då medföra svårigheter att få in sådana studier på kort varsel. Hade jag även valt att ha fler 

slutna svar kanske fler enkäter kommit in, för att pedagogerna kan känna att dessa är lättare 

att fylla i. Jag kan inte avgöra om resultatet blivit annorlunda med fler svar från pedagogerna. 

Min tanke över bortfallet av enkätsvar är att det kan bero på tidsbrist eller miss i 

kommunikationen. 

Arbetsmaterialet är indelat i fem olika teman, alla med samma uppbyggnad och utseende. 

Med detta anser jag att validiteten i studien varken ökar eller sjunker, om pedagogerna bara 

har testat ett utav områdena innan man fyllt i enkäten. Detta för att alla teman har samma 

utformning och uppbyggnad. 

Validiteten har även kunnat öka om alla pedagoger fått varsin upplaga av handledarhäftet. 

Detta ansåg jag inte vara möjligt utifrån mina ekonomiska aspekter, eftersom varje häfte 

består av väldigt många sidor i färg, då varje tema har en egen färg. 
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Reliabiliteten på arbetet anser jag har ökat eftersom min studiekamrat och jag har valt att 

använda oss av samma förskolor, men utgått från olika aspekter.   

 

5.3 Teoretisk tolkning 

Pedagogerna har genom detta häfte fått en förståelse för hur man kan arbeta med kemi och 

fysik utomhus i förskolan. Även hur man kan få ett bättre samarbete med hemmet, där barnen 

kan fortsätta sin utveckling och sitt lärande genom upplevelser i olika miljöer. Lagerholm 

(2009) menar att det är genom att testa olika saker i olika situationer och miljöer som ger 

barnen ny kunskap. 

 

I resultatdelen kan man se att det var de vardagliga experimenten som uppskattades mest. 

Lagerholm (2009) påstår att det är viktigt att man tillsammans med barnen tar tillvara på de 

vardagliga situationerna. Detta anser även Harlen (1996), författaren menar att man bör ta 

tillvara på när barnet silar sand i händerna och blåser såpbubblor. Om tiden funnits till att 

lägga in fler experiment i handledarhäftet, skulle vi lagt mer fokus på det vardagliga, som t.ex. 

vad som händer när man duschar, tvättar händerna med tvål och diskar.  

 

Pedagogerna är överlag positiva till handledarhäftet. De känner sig inte lika oroliga när det 

gäller ämnena kemi och fysik efter att de arbetat med vårt häfte. Vilket jag anser har uppfyllt 

vårt mål med materialet. Vi ville att handledarhäftet skulle skapa fler utforskande och 

lustfyllda läranden i förskolan. Enligt Björkman (2008) är det naturvetenskapen som hjälper 

barnen att förstå sin omvärld. Jag anser att då pedagogerna arbetar med handledarhäftet 

tillsammans med barnen, hjälper de barnen att förstå sin omvärld och det som finns runt 

omkring oss.  

Vi har valt att göra handledarhäftet lättförståeligt och inbjudande, samt att man ska kunna dra 

paralleller mellan experimenten och de vardagliga situationerna. Det är viktigt att 

pedagogerna visar en positiv syn till nya ämnen och upptäckter, alltså är de en medupptäckare 

med barnen som ger en inverkan på barnets intresse och utveckling inom ämnet. Björkman 

(2008) anser att man som vuxen bör följa barnens teorier och förklaringar för att skapa 

underlag för utmaningar av barnens förståelse. Pramling/Samuelsson & Asplund/Carlsson 

(2003) påstår att det är genom leken som barnen utforskar sin omgivning. Som pedagog bör 

man arbeta vidare med de situationer som uppstår i leken och experimentera, utforska olika 

föremål tillsammans med barnen.  Detta var en del av tanken vi hade med handledarhäftet. 

Genom enkätsvaren kan man se att även pedagogerna uppskattade detta och jag anser då att 

vårt mål med häftet är uppnått.  

 

5.4 Resultatdiskussion 

Av de 74 pedagogerna var det 59 som fyllde i enkäten, vilket är en hög svarsprocent. Har jag 

själv kunna varit med på förskolorna och arbetat med häftet tillsammans med barn och 

pedagoger kanske ännu fler pedagoger svarat på enkäten. Nu fanns dock inte denna möjlighet 

för mig, eftersom jag valt förskolor från hela landet.  

 

Efter det att pedagogerna utvärderat handledarhäftet i fysik och kemi utomhus i förskolan 

anses det vara ett material som de uppskattar och skulle vilja arbeta vidare med i sin 

verksamhet. Då enkäterna analyserats har en förståelse för pedagogernas tveksamhet för dessa 

ämnen tydliggjorts, därför påstår jag att det är betydelsefullt för dem att få en upplysning om 

att dessa ämnen inte behöver vara svåra. De finns i vår vardag, runt omkring oss.  
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Detta material anser jag kommer att kunna hjälpa mig i mitt arbete med fysik och kemi 

utomhus i förskolan, i mitt framtida yrke. Häftet kan användas av alla, vare sig man är 

utbildad inom detta område eller inte eller i hemmet. Materialet kan medföra att förskolor får 

mer inspiration till att arbeta med ämnena fysik och kemi. Även jag själv har fått inspiration 

och stor lust till att göra fler häften inom olika områden som t.ex. rörelse, skapande och 

matematik. Detta anser jag vara ett lättillgängligt sätt att arbeta med olika teman.  

 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

Man kan utveckla arbetsmaterialet på många olika sätt bl.a. genom att lägga till fler områden, 

tydligare åldersanpassning så att det även kan användas i de tidigare åren i skolan, lägga till 

färdiga diskussionsfrågor som underlättar ännu mer för pedagogen. Även en årstidsanpassning 

skulle man kunna göra där det innehåller fler experiment per område, detta för att materialet 

skall vara lätt att plocka fram året runt.  

 

Några frågor som man skulle kunna forska vidare i är: Vilken betydelse har naturvetenskapen 

i förskolan till fortsatt skolgång? Vad har pedagogerna för förkunskaper inom kemi och fysik? 

Hur upplevs de naturvetenskapliga ämnena hos barnen/pedagogerna i förskolan? Är det någon 

skillnad på pojkars och flickors intresse inom kemi och fysik?  

 

Detta häfte har kunnat utvärderas genom egna observationer på förskolan då experimenten 

utförts tillsammans med barnen. Det har även gått att göra intervjuer med barnen och 

pedagogerna om hur de upplevt arbetsmaterialet och experimenten.   
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BILAGOR 

Bilaga 1 Förskolornas deltagande 

 

2010-09-29 

 

Hej! 

Vi heter Caroline Olsson och Anna God. Vi studerar till förskollärare på Högskolan i Gävle, 

och läser nu vår sista termin, Vetenskapligt förhållningssätt och examensarbete, 30hp. I den 

kursen ingår det att skriva ett examensarbete inom valfritt ämne.  

Vi har valt att göra ett handledarhäfte inom Kemi och Fysik utomhus för förskolan.  

Vi undrar om ni skulle vara intresserade av att ta del av vårt handledarhäfte och hjälpa oss att 

utvärdera det genom att svara på enkätfrågor. Vi undrar även om ni är villiga att låta 

föräldrarna ta del av detta häfte och utvärdera det.  

Enkäternas svar kommer att vara helt anonyma och det kommer inte gå att koppla ihop 

föräldrar med barn och förskola. När studien är över kommer materialet att förstöras så att 

ingen kan använda dessa.  

 

 

 

 

Ja, vi vill delta                      ________ 

 

 

Nej, vi vill inte delta            ________ 

 

 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

Anna God och Caroline Olsson 
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Bilaga 2 Enkäten 

Frågor till pedagoger 

 
1. Anser ni att ett handledarhäfte i kemi och fysik utomhus kan vara användbart i 

förskolan? Varför/ Varför inte? 

 

 

 

 

2. Kan du som pedagog tänka dig att ha detta häfte tillgängligt för föräldrarna att kunna 

ta hem och arbeta med hemma? Detta för att de ska få en större inblick i hur man kan 

arbeta med dessa ämnen i vardagen. 

 

 

 

3. Har din syn på kemi och fysik förändrats sedan du läst igenom detta häfte? I så fall 

hur? 

 

 

 

4. Hur upplever du som pedagog barnens reaktion utifrån experimenten? 

Positivt/Negativt? Varför? 

 

 

 

5. Är det något i handledarhäftet du tydligt saknar eller skulle vilja ha mer av? Vad?  

 

 

 

6. Kan du genom detta handledarhäfte arbeta mer med kemi och fysik utomhus 

tillsammans med barnen? 

 

 

                Ja ______                        Nej ______             Vet ej _______ 
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Bilaga 3 Information om tillvägagångssättet 

2010-10-15 

 

Hej! 

Här kommer information på förslag om hur ni kan gå tillväga då ni utvärderar dessa häften 

genom enkäter. Detta gäller både till pedagoger och föräldrar. 

 

Läs först igenom häftet själva i lugn och ro. Testa sedan några experiment med barnen. Svara 

sedan på enkätfrågorna.  

Ni på förskolan kan sedan välja om ni delar ut ett varsitt häfte till 

föräldrarna/vårdnadshavarna eller om ni väljer att hänga upp ett i hallen som 

föräldrarna/vårdnadshavarna kan titta i på plats eller låna hem för att sedan kunna fylla i 

enkäten. Ska ni ha något föräldramöte får ni presentera häftet där om ni vill. 

 

Skicka sedan in svaren i det frankerade kuvertet som vi sände med i kuvertet.  

 

Återigen påminner vi om att enkäternas svar kommer att vara helt anonyma och det kommer 

inte gå att koppla ihop föräldrar/vårdnadshavare och pedagoger med barn eller förskola. När 

studien är över kommer materialet att förstöras så att ingen kan använda dessa.  

 

 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

Anna God och Caroline Olsson 
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Bilaga 4 Information om de vill ha ett eget häfte 

Hej! 

 

Om ni är intresserade av ett eget ex av vårt handledarhäfte i kemi och fysik utomhus för 

förskolan, skriv upp er mailadress här så skickar vi ett ex till dig! 

 

Med vänliga hälsningar 

Caroline Olsson och Anna God 

 

 

Jag vill ha ett ex av handledarhäftet: 
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 Bilaga 5 Testenkäten 

2010-08-31 

 

 

Akademin för teknik och miljö 

 
 

 

 

Hej! 

Caroline Olsson och Anna God heter vi och studerar sista terminen på Lärarutbildningen vid 

Högskolan i Gävle. Vi har i uppgift att göra en testenkät, som vi valt att göra på er förskola. 

Svaren vi får på enkäten kommer sedan att vara ett underlag till vårt examensarbete som vi 

ska göra i höst. Vi hoppas att ni vill vara med och svara på några frågor och delge oss era 

åsikter för att underlätta vårt examensarbete. Era svar kommer vara anonyma och man 

kommer inte kunna koppla svaren till er förskola. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

Anna God och Caroline Olsson 
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Frågor: 

 

1. Vilken ålder är det på barnen på din avdelning? 

 

 

 

2. Arbetar ni målmedvetet på er förskola med begreppen kemi och fysik? 

 

 

 

3. Anser du att det finns material för att kunna bedriva verksamhet utifrån kemi och 

fysik, på din arbetsplats? 

 

 

 

 

4. Vad anser du personligen om ämnet kemi och fysik?  

 

 

 

5. Anser du att ett handledarhäfte för kemi och fysik i förskolan kan vara nödvändigt och 

användbart? 
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Bilaga 6 Handledarhäfte 
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Innehållsförteckning 

 

Varför handledarhäfte? ………………………………………………… sid 4-5 

 

Tips och idéer till de olika temana ………………………………… sid 6 

 

Luft …………………………………………………………………………….. sid 7 

 

Experiment Luft: 

Vad händer när du blåser? ……………………………………………. sid 8-9 

Testa naturens luftmotstånd ………………………………………… sid 10-11 

Fallskärmen ………………………………………………………………… sid 12-13 

Draken som flyger ……………………………………………………….. sid 14-15 

 

Ljus ……………………………………………………………………………. Sid 16 

 

Experiment Ljus:  

Reflexer ……………………………………………………………………… sid 17-18 

Solkatten ……………………………………………………………………. sid 19-20 

Lek med din skugga …………………………………………………….. sid 21-22 

 

Vatten ………………………………………………………………………… sid 23 

 

Experiment Vatten: 

Fiska isbitar ………………………………………………………………… sid 24-25 

Vilka av sakerna flyter? ……………………………………………….. sid 26-27 

Varmt eller kallt vatten? ………………………………………………. sid 28-29 

Vilken vattenstråle kommer längst? ……………………………… sid 30-31 

Flaska med av och på funktion ……………………………………... sid 32-33 

 

Ljud ……………………………………………………………………………. sid 34 

 

Experiment Ljud: 

Eko …………………………………………………………………………….. sid 35-36 

Varför har vi två öron? …………………………………………………. sid 37-38 

Lyssna på en pinne ……………………………………………………… sid 39-40 

Skapa eget ljud …………………………………………………………… sid 41-42 

En avsågad trädstam …………………………………………………… sid 43-44 
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Fysik och Kemi på lekplatsen/skogen …………………………… sid 45 

 

Experiment Fysik och Kemi på lekplatsen/skogen: 

Gungan …………………………………………………………….............. sid 46-47 

Gungbrädan ………………………………………………………………… sid 48-49 

Rutschkanan ………………………………………………………………. sid 50-51 

Snö ……………………………………………………………………………. sid 52-53 

Lingon/Blåbär ……………………………………………………………… sid 54-55 

Förlag på recept …………………………………………………………. sid 56-57 

Källförteckning ………………………………………………………….. sid 58-59  
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Varför handledarhäfte? 

Detta handledarhäfte riktar sig först och främst till förskolan, men 

kan även användas tillsammans med de yngre barnen i skolan. Vi 

valde att göra ett handledarhäfte i ämnena Fysik och Kemi på grund 

av att vi anser att dessa ämnen ofta uppfattas som väldigt svåra och 

skrämmande. Med detta häfte vill vi hjälpa pedagoger, föräldrar och 

barn till en positiv bild av ämnena fysik och kemi.  

Det vi har riktat in oss på i detta häfte är Fysiken och Kemin som 

finns utomhus, men även inslag av saker man kan göra inne. Men 

tanken är att man ska kunna utföra experimenten ute och de skall 

inte kräva någon längre förberedelse. 

Vi har inte bara tagit experiment som förslag när det gäller Fysik 

och Kemi. Vi har även valt att skriva lite om vad som finns på en 

lekplast som kan kopplas till dessa ämnen. Samt vad man kan göra 

med lingon, blåbär, äpplen m.m.  

Vi har förklaringar till de experiment vi valt att ha med. Men vi anser 

inte att det är nödvändigt att ni använder dessa förklaringar till 

barnen. Låt istället barnen få använda sin fantasi och fundera kring 

varför det blev som det blev.  

I skogen finns det både lingon och blåbär och när man kokar eller 

bakar med dessa så sker en kemisk reaktion. I häftet kommer ni 

finna lite tips på vad ni kan göra med de olika frukterna och bären 

som finns i er omgivning. 

Till varje handledning finns även tips på vad föräldrarna kan göra 

hemma med barnen för att de i hemmet också ska få bekanta sig 

med fysik och kemi. Det är inte meningen att det ska bli någon 

hemläxa. Men vi anser att det är viktigt att även föräldrarna får vara 

med och diskutera med sina barn om vad som händer och varför. 

 

Det viktigaste av allt:  

Kom ihåg att benämna det ni gör och glöm inte orden Fysik och 

Kemi. 

 

Vi har valt att dela upp experimenten i olika teman. Dessa teman är; 

Luft, Vatten, Ljus, Ljud, Fysik och Kemi på lekplatsen/skogen. För att 

veta vilka som hör till vilka har vi valt att ha olika färger till varje 

kategori. 
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Luft är – Blå 

 

Vatten är – Grön 

 

Ljus är – Gul 

 

Ljud är – Lila 

 

Fysik och Kemi på lekplatsen/skogen är – Röd 
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Tips och idéer till de olika temana 

 

Vi har valt att skriva upp de saker som inte finns i vår natur för det 

anser vi finnas i de flesta förskolors närmiljö.  

Saker som kan vara bra att ha i en låda, eller ryggsäck som är bra 

att ta med sig när man ska gå ut och tänkt göra dessa experiment 

är; 

 

Luft: 

Snöre, Fyrkantiga tygbitar (ca. 20x20cm), någon tyngd (ex. skruv el. 

mutter), plastpåse (ex. ica påse /apotekspåse el. liknande). 

 

Ljus: 

Reflexer, snöre(till att knyta fast reflexer), ficklampa, spegel. 

 

Ljud: 

Lite starkare snöre, ev. ett vedträd. 

 

Vatten: 

Isbitar liggandes i frysen, lite grövre tråd, salt, tre 

hinkar/skålar/bunkar, varmt- kallt och ljummet vatten. 1,5 l petflaska 

med 3 hål i, 0,5 l petflaska med ett hål i. 

 

Fysik och kemi på lekplatsen: 

 

Lekplatsen:   

Använd er av det som finns där. 

 

Skogen:  

Hink, påse, bärplockare. 

 

När ni kommer tillbaka till förskolan och ska göra olika saker med 

bären behövs: 

Socker, vatten, citronsyra, potatismjöl, vetemjöl, havregryn, 

smör/margarin, salt, ugn, pajform, kastrull, spis, dricksglas, burkar 

med tätslutande lock, potatisstöt/mixer, silställning med sil, 

deciliter mått, litermått, teskedsmått, matskedsmått, kryddmått.  

  



  35 

 

 

Fåglarna flyger i 

luften. 

Luften kan ta med sig 

både träd och 

leksaker när det 

blåser. 

Tunga flygplan 

klarar av att 

flyga tack vare 

luften. 

När man pumpar 

en boll kan man 

verkligen känna 

att luften är 

något. När du släpper ut 

luften ur en ballong 

ser du hur den åker 

iväg som en raket.  

 
 

Luften består av en blandning av olika gaser. Vi behöver luft för att 

kunna överleva, i luften finns något som heter syre. Det är inte bara 

vi människor som behöver syre, utan även alla djur, (och växter här 

på jorden). (Persson, 2004)  

 

Några exempel på vad luft kan göra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Luft
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Vad händer när du blåser? 

Mål: 

Barnen skall få en uppfattning om att olika föremål kan sväva i 

luften olika länge. 

 

Tillvägagångssätt: 

Blås på en fjäder, ett granfrö eller ett löv och se vad som händer. 

Kan du hålla föremålet svävande? Testa om du kan blåsa från olika 

håll. Leta andra föremål och prova blåsa på dem och se vad som 

händer. Svävar dem eller inte? 

 

Tips och idéer: 

Detta kan man göra i stort sett var som helst utomhus. Även de allra 

minsta barnen kan försöka med detta experiment. Förkunskapen till 

denna övning är kunna blåsa ut luft.  
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Förväntat resultat: 

Olika föremål kommer att sväva olika länge i luften, vissa kanske 

inte kommer sväva alls.  

 

Barnförklaring: 

Sakerna du blåser på lyfter för att du blåser. De följer med luften du 

blåser. 

 

Förklaring:  

Lätta föremål följer med luftströmmen. 

 

 

Tips till föräldrar: 

Testa hemma med t.ex. leksaker, svävar de? 

 

 

 

  



  38 

 

 

Testa naturens luftmotstånd 

Mål: 

Barnen skall få en uppfattning om att olika föremål faller till marken 

med olika hastighet. 

 

Tillvägagångssätt:  

Samla in olika saker t.ex. granbarr, stenar, pinnar, löv och titta hur 

dessa ser ut. Man kan undersöka storlek, form och vikt. Håll sedan 

dessa saker på samma höjd och släpp dem mot marken samtidigt. 

Vilken sak kommer fortast ner på marken och vilken kommer sist? 

Hur når de marken? Åker de rakt ner eller svävar dem i luften?  

 

Tips och idéer: 

Går att göra i stort sett var som helst ute i naturen. Använd olika 

barn som får släppa varsin sak så det blir tydligt vilken sak som 

kommer till marken först och hur det går till. Man kan sedan byta 

saker med varandra i barngruppen för att se om resultatet blir lika 

eller förändras. Använd inte för stora saker, heller inte för små. 

Lagom storlek blir bäst. Använd föremål från naturen som barnen 

själva kan hitta och känner igen.  
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Förväntat resultat: 

Föremålen kommer falla med olika hastighet till backen. 

 

Barnförklaring: 

De tyngre sakerna faller snabbare till marken för att de pressar 

undan luften bättre.  

 

Förklaring: 

Förutom gravitationen, är det luftmotståndet som påverkar 

hastigheten på det som faller.  

 

 

Tips till föräldrar: 

Testa med olika föremål ni har hemma. 
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Fallskärmen 

Mål: 

Barnen skall få en förståelse för vad luftmotståndet kan 

åstadkomma. 

 

Tillvägagångssätt:  

Bind trådar i de fyra hörnen på en fyrkantig näsduk/tygbit och fäst 

trådarna i ett föremål, ex en skruv eller penna. Knyckla ihop 

näsduken och skruven/pennan och kasta upp i luften. Vad är det som 

händer? Låt sedan barnen få försöka med samma sak. Man kan testa 

med olika storlekar på tyget och olika föremål att knyta fast i. 

Jämför skillnaden på fallskärmen vid olika stort tygstycke och olika 

höjder. T.ex. stå på en sten och släpa ner, eller en stubbe och göra 

samma sak.  

 

Tips och idéer: 

Använd garn att knyta med. Ha för klippta tygbitar, eller låt barnen 

själv tillverka sina fallskärmar. Testa på olika höjder. 
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Förväntat resultat: 

Meningen är att tygbiten skall fungera som en fallskärm och dala ner 

till marken. 

 

Barnförklaring: 

Man kan säga att fallskärmen är som en slags luftbroms. Tygbiten 

påverkas av luftmotståndet när den faller. Det är föremålet som 

sitter fast i fallskärmen som håller skärmen utspänd. Därför dalar 

den ner mot marken. 

 

Förklaring: 

Fallskärmen är en slags luftbroms. Luftmotståndet påverkar tygbiten 

när den faller ner mot marken.  

  

 

 

Tips till föräldrar: 

Detta kan ni även testa inomhus. 

  



  42 

 

 

Draken som flyger 

Mål: 

Barnen skall få en uppfattning om att luftmotståndet kan få saker 

att flyga. 

 

Tillvägagångssätt: 

Ta med en plastkasse med en lite tjockare tråd som är fastknuten i 

plastpåsens handtag ut i naturen. Undersök om och hur påsen kan 

flyga. Barnen måste hålla i snörets ände och springa med den på en 

öppen plats för att se om den flyger. Man kan variera storlek på 

påsarna och se vad de blir för skillnad. Man kan testa både blåsiga 

och icke blåsiga dagar för att se om det är någon skillnad på luftens 

motstånd.  

 

Tips och idéer:  

Håll till på en öppen yta där barnen kan springa fritt och låta sin 

drake sväva. Om det är hål i påsen kan det medföra att övningen 

inte fungerar så bra. Även om snöret är för tjockt för barnen kan det 

bli svårigheter att få påsen att lyfta. Kontrollera detta innan ni går 

iväg. Man kan använda olika storlekar på påsarna till olika barn och 

sedan låta dem byta med varandra för att känna skillnaden på 

luftens motstånd.  
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Förväntat resultat: 

Plastpåsen fylls med luft när barnet springer och flyger då efter dem 

i snöret. 

 

Barnförklaring: 

Vinden tar tag i påsen, så att den flyger. Utan luften som kommer i 

påsen skulle inte påsen kunna sväva. 

 

Förklaring: 

Påsen är helt beroende av vind för att kunna flyga. Påsen styr vinden 

nedåt, det blir en vinkel som skapas av linan som håller kvar påsen i 

vinden. Vindkraften och kraften från linan tar ut varandra, därför 

stannar påsen på ett ställe i luften. 

 

 

 

Tips till föräldrar: 

Testa samma sak hemma, det går bra med en liten fryspåse också. 
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När du tänder en 

lampa blir det ljust så 

du ser 

På vintern när det är 

mörkt är det mysigt att 

tända ett stearinljus så 

det blir ljust. 

Ficklampa är bra 

att ha när det är 

mörkt. 

Solen ger 

både ljus och 

värme. 

En reflex reflekterar 

nästan allt ljus, därför 

syns man i mörkret. 

När solen skiner ute kan 

man se skuggor. 

 
 

Om det inte skulle finnas något ljus skulle vi inte kunna se något, då 

skulle allt vara mörkt. Det är solen som lyser upp vår värld. När man 

tänder en ficklampa ser vi hur ljuset kommer ut ur ficklampan och 

lyser på sakerna så man kan se dem. En lampa är något som kallas 

för en ljuskälla. Det finns många olika ljuskällor bl.a. stearinljus, eld, 

solen, marschaller. (Persson, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ljus
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Reflexer 

 

Mål: 

Barnen skall få en förståelse att det är bra att synas i mörkret, 

därför är det bra med reflex. 

 

Tillvägagångssätt: 

Ta med några reflexer ut i skogen. Häng sedan upp dem i några träd. 

Ha med er en ficklampa, lys med ficklampan på reflexerna. Vad ser 

ni? Blir reflexernas sken olika? Vilka material reflekterar ljus? 

 

Tips och idéer: 

Om det finns möjlighet, gå gärna ut en eftermiddag på vintern då det 

är lite mörkare, då syns reflexerna bättre.  
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Förväntat resultat: 

Det är meningen att reflexen skall reflektera ljus och lysa av detta. 

 

Barnförklaring: 

Ljuset speglas och kommer tillbaka. Därför ser man ljuset igen. 

 

Förklaring: 

Ljuset som reflexen avger, med hjälp av det som lyser på den, går 

tillbaka till ljuskällan. Då syns reflexen bra i mörkret. 

 

 

 

 

Tips till föräldrar: 

Testa detta hemma i ett mörkt rum, lys med ficklampa och se vad 

som händer. 
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Solkatten 

 

Mål: 

Barnen skall få förståelse för att olika material reflekterar ljuset. 

 

Tillvägagångssätt: 

Ta med en spegel ut i skogen en solig dag. Gå till en soligplats. Låt 

solens strålar träffa spegeln, se vad som händer. Blir det någon 

solkatt i skogen? 

 

Tips och idéer: 

Var i en skog där det finns lite träd och stenar så solkatten syns 

bättre mot något. Se till så det är sol den dagen ni ska göra det. 
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Förväntat resultat: 

Spegeln skall reflektera ljuset så det blir en solkatt. 

 

Barnförklaring: 

Spegelns yta gör så att ljuset reflekteras när det lyser på spegeln. 

Då uppstår en så kallad solkatt.  

 

Förklaring: 

Spegelns yta gör så att ljuset reflekteras när det lyser på spegeln. 

Då uppstår en så kallad solkatt.  

 

 

Tips till föräldrar: 

Testa hemma med t.ex. ett vattenglas. Ställ det i fönstret och se om 

det också reflekterar ljus. 
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Lek med din skugga 

Mål: 

Barnen skall få en förståelse för vad som händer då man täcker en 

ljuskälla. På dagen blir det en skugga som kan vara olika lång 

beroende på tiden på dygnet.  

 

Tillvägagångssätt: 

Gå till en öppen yta, t.ex. till utegården eller till en äng en solig dag. 

Låt barnen ställa sig med ryggen mot ljuskällan t.ex. solen, be dem 

göra olika figurer med t.ex. händerna och fötterna. Låt dem sedan 

titta om de ser några figurer i skuggan.  

 

Tips och idéer: 

Se till så alla barnen hittar sin skugga innan du börjar ge uppgifter. 

Om inte solen är framme kan man göra samma sak fast med 

ficklampa. 
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Förväntat resultat: 

De ska se att det finns en skugga som alltid är med dem. 

 

Barnförklaring: 

Om du står så att ljuset lyser på dig, ex. solen eller en lampa, då ser 

du en skugga som liknar dig själv. 

 

Förklaring: 

Man kan säga att skuggan är ett mörkare område som man kan se 

genom att ett föremål/människa skymmer ljuskällan som t.ex. solen.  

 

 

 

Tips till föräldrar: 

Testa hemma hur skuggorna blir inomhus. Kan man göra roliga 

figurer med händerna som syns i skuggan? 
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Vår kropp består av 

mycket vatten, mer än 

halva kroppen. 

Vi måste dricka vatten 

varje dag för att må bra. 

Isen som blir i 

vattenpölarna 

på vintern är 

vatten. 

När vi är på badhuset är 

det vatten vi simmar i. 

När du kokar 

potatis är det 

ånga du ser 

stiga upp ur 

kastrullen. 

Isen som du skrapar på 

bilrutan är vatten. 

 
 

Skulle det inte finnas vatten på vår planet skulle vi inte kunna leva 

här. Alla djur, växter och människor behöver vatten för att överleva. 

I vårt land (Sverige) finns det så mycket vatten, vi behöver bara 

vrida på en kran så kommer det rent dricksvatten. Tyvärr är det inte 

så i alla länder, där det är svårt att få tag på vatten. Vatten kan se ut 

på olika sätt: Det kan vara smutsigt av sand, färgat av saft eller klart 

som i en bäck. (Lagerholm 2009) 

 

Vattnet flyttar runt och ändrar form i naturen. Det kan vara i 

rinnande form t.ex. en bäck, det kan vara ånga t.ex. när man kokar 

makaroner ser man ånga stiga uppåt och vattnet kan vara i fast form 

t.ex. isen på en sjö på vintern. (Persson, 2004) 

 

 

 

 

 

 

  

Vatten
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Fiska isbitar 

Mål: 

Barnen skall få en förståelse för att vissa ämnen kan få is att 

smälta. 

 

Tillvägagångssätt: 

Ta en hink och fyll den med vatten, eller använd er av en vattenpöl. 

Lägg ner isbitarna i hinken/pölen. Ta en tråd, om ni vill kan ni göra 

ett metspö med hjälp av en pinne, lägg tråden i vattnet mot en isbit, 

strö salt på isbiten och tråden. Vänta en stund och dra sedan upp. 

 

Tips och idéer: 

Lägg isbitarna i frysen dagen innan så ni är säkra på att de har frusit 

till ni ska utföra experimentet. Gör ordning snören som ni kan fiska 

med. Kom ihåg saltet. 
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Förväntat resultat: 

Det är meningen att isbitarna ska fastna på tråden när du haft salt 

på det och låtit det ligga en liten stund. 

 

Barnförklaring: 

På vintern har man ibland salt på vägarna för att snön och isen ska 

försvinna. Det händer då samma sak som det gör med isbitarna, de 

börjar på att smälta.  

 

Förklaringar: 

Salt löser sig i vatten. När saltet kommer på isbiten vill det lösa sig i 

vattnet. Det finns inget flytande vatten utan bara is. Saltvattnet har 

lägre fryspunkt och isen vill då smälta. Vattnet blir då kallare, så det 

fryser till is igen och då fastnar tråden och vi kan fiska. 

 

 

 

Tips till föräldrar: 

Testa hemma i en vatten skål. 
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Vilka av sakerna flyter? 

Mål: 

Barnen skall få förståelse att olika saker flyter och att vissa sjunker. 

 

Tillvägagångssätt: 

Ta med en hink/balja med vatten i, ut på gården. Använd er utav 

olika föremål som pinnar, sand, stenar, gräs, kottar, bark, mossa; 

alltså saker som förskolan har i sin närmiljö. Om man känner för det 

kan man skriva en lista på de föremål man valt och fråga barnen vad 

de tror om varje föremål. Sjunker eller flyter dem? Diskutera med 

barnen om varför vissa sjunker och andra flyter.  

 

Tips och idéer:  

Finns de en vattentunna som redan är utomhus med ex. regnvatten i; 

använd denna för att slippa ta ut någon. 
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Förväntat resultat: 

Vissa saker skall sjunka och vissa skall flyta. 

 

Barnförklaring: 

Man kan säga att vattnet försöker att lyfta föremålen så de ska flyta 

på vattnets yta. Om föremålen är tunga i jämförelse med hur stora 

de är, orkar inte vattnet lyfta dem och därför sjunker de.  

 

Förklaring: 

Föremålen som flyter väger mindre än samma mängd vatten. Det är 

Arkimedes princip; föremålen som flyter tränger undan den 

vattenmängd som föremålet själv väger. 

 

 

 

 

Tips till föräldrar: 

Testa hemma i en skål med olika föremål. Vilka sjunker och vilka 

flyter? 
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Varmt eller kallt vatten? 

Mål: 

Barnen skall få en uppfattning om att vattnet kan kännas olika 

beroende på händernas temperatur. 

 

Tillvägagångssätt: 

Använd dig av 3 

hinkar/baljor med vatten 

i. En med kallt vatten i, 

en med varmt vatten i 

och en med ljummet 

vatten. Barnen får sedan 

doppa ner ena handen i 

baljan/hinken med varmt 

vatten och den andra i 

den med kallt vatten. 

Vänta sedan i ca 1 minut 

med händerna i 

baljorna/hinkarna. Därefter låt barnen doppa ner händerna i den 

ljumma vattnet och låt de sedan berätta hur de känns.  

 

Tips och idéer:  

Se till så att det varma vattnet inte är för varmt. De ska kunna ha 

handen i utan att 

bränna sig. Placera 

hinken/baljan med 

ljummet vatten i mitten 

för att lättast kunna 

stoppa ner båda 

händerna. Använd 

tillräckligt stora 

baljor/hinkar så 

händerna får plats.  
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Förväntat resultat: 

Handen som varit i det kalla vattnet känns varm i det ljumna vattnet. 

Handen som varit i varma vattnet känns kall när den kommer i det 

ljumna vattnet. 

 

Barnförklaring: 

Handen som varit i det varma vattnet, känns kall i det ljumma 

vattnet. Detta för att den handen redan är varm. Handen som varit i 

det kalla vattnet är kall och den känns varm i det ljumma vattnet, 

eftersom det ljumma vattnet är varmare än det kalla.  

 

Förklaring: 

Den varma handen avger värme, därför känns handen kall när den 

möter det ljumma vattnet. Den kalla handen får värme utav det 

ljumma vattnet och därför känns den varm.  

 

 

 

Tips till föräldrar: 

Detta kan ni testa hemma med tre olika skålar. 

 

 

  



  58 

 

 

Vilken vattenstråle kommer längst? 

Mål: 

Barnen skall få en uppfattning om att luft och vatten tar olika 

mycket plats.   

 

Tillvägagångssätt: 

Gör tre hål i sidan på en petflaska i olika höjd. Håll för de tre hålen 

med fingrarna och fyll därefter flaskan med vatten. När du släpper 

hålen kommer vattenstrålarna att rinna, vilken kommer längst? 

 

Tips och idéer: 

Fyll flaskan ordentligt och se till att håll för hålen. Är det svårt att 

hålla för alla kan du använda tejp. 
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Förväntat resultat: 

Vattenstrålarna rinner ut genom hålen. Strålarna kommer rinna olika 

långt. Hålet längst ner rinner längst osv. 

 

Barnförklaring: 

Vatten vill alltid rinna nedåt. Strålen längst ner kommer längst 

eftersom den har störst tryck på sig.  

 

Förklaring:  

Vattentrycket blir störst längst ner därför rinner den strålen längst.  

 

 

Tips till föräldrar: 

Testa hemma med en flaska. 
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Flaska med av och på funktion 

Mål: 

Barnen får bekanta sig med vattentryck och lufttryck. 

 

Tillvägagångssätt: 

Ta en halv liters petflaska och gör ett hål i den med en spik, ca 5 cm 

från botten.  Fyll flaskan med vatten samtidigt som du håller för 

hålet. Skruva sedan på korken, se till så den sitter ordentligt och 

släpp fingret från hålet. Lätta på korken och se vad som händer. 

Skruva sedan dit korken igen och se vad som händer då? Vad är 

skillnaden?  

 

Tips och idéer:  

Håll till på ett ställe där det får bli blött, gärna utomhus. 
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Förväntat resultat: 

När korken är ordentligt påskruvad stannar vattnet kvar i flaskan, 

när du öppnar korken rinner vattnet ut. 

 

Barnförklaring: 

När korken är på flaskan, har vattnet den plats den behöver och 

luften den plats den behöver. När vi sedan tar bort korken kommer 

det luft som vill in i flaskan och trycker på vattnet. Därför rinner det 

ut genom hålet.  

 

Förklaring: 

Om vatten ska rinna ut måste det ersättas av luft. Om korken är på 

kan inte det ske. 

 

 

Tips till föräldrar: 

Testa samma sak hemma. Vad händer? 
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Det är örat som vi hör 

med. 

När vi ropar i t.ex. en 

tunnel blir det eko, det 

är ett slags upprepande 

ljud. 

Om det är för högt ljud 

kan man få ont i öronen 

och då är det bra om 

man försöker minska 

ljudet. 

På en CD-skiva finns det 

mycket ljud. 

Det finns många olika 

ljud, t.ex. bilen har ett 

brummande ljud. 

 
 

Ljudet hör ihop med luften, när luften sätts i rörelse hör vi ljud 

(Persson, 2004). Man kan kalla ljudet för en vågrörelse (Nordström, 

2008). 

 

Man kan inte se de så kallade ljudvågorna, men man kan både höra 

och känna dem. När man hör någon prata är det våra stämband i 

halsen som vibrera och sätter luften i gungning. En del ljud kan bara 

djur höra och inte vi människor. Det finns både starka och svaga 

ljud. (Persson, 2004) 

 

Ljudets styrka mäts i något som heter decibel (Nordström, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ljud



  63 

 

 

EKO 

Mål: 

Barnen skall få en förståelse för att ljudet kan studsa mellan olika 

föremål och då upprepar det du tidigare sagt. 

 

Tillvägagångssätt: 

Ta med barngruppen till en närliggande tunnel. Låt barnen få gå in i 

tunneln och ropa/prata be dem lyssna ordentligt på vad som sker. Är 

det någon som härmar dem? Låt barnen testa både att prata en och 

en och alla tillsammans. Blir det någon skillnad? 

 

Tips och idéer: 

Använd t.ex. en gångtunnel. 
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Förväntat resultat: 

Barnen skall höra upprepning av det de säger. 

 

Barnförklaring: 

Man kan säga att EKO uppstår när ett ljud reflekteras, med en viss 

fördröjning. Då uppfattar man det som ett eget ljud. 

 

Förklaring: 

Eko uppstår då ett ljud reflekteras med fördröjning så att det 

uppfattas som ett separat ljud. För att örat ska uppfatta ett eko, 

behövs en fördröjning på minst 0,1 sek. Man kan även uppfatta eko 

om ljudet studsar fram och tillbaka mellan två ytor med kortare 

avstånd. 

 

 

 

Tips till föräldrar: 

Låt barnen testa hemma. Gå till en tunnel och gör samma sak, hör 

barnens reaktion och diskutera. 
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Varför har vi två öron? 

Mål: 

Barnen skall få en förståelse för att man med öronen kan lokalisera 

varifrån ljud kommer.  

 

Tillvägagångssätt: 

Ta med barngruppen till närligganden skog eller äng. Låt dem blunda 

och hålla för ena örat. Vad är det som hörs? Lyssna och be barnen 

peka var ljudet kommer ifrån. Ta sedan bort handen, är det någon 

skillnad att lyssna med båda öronen? 

 

Tips och idéer: 

Du som pedagog kan ställa dig på olika ställen och låta på olika sätt 

och låta barnen gissa var ljudet kommer ifrån. Ni kan även använda 

er av naturens läten som fågelsång, blåst, bäck som brusar m.m. 
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Förväntat resultat: 

Det är meningen att barnen skall höra varifrån ljuden kommer och 

kunna lokalisera. De skall även höra skillnaden mellan att lyssna 

med ett öra och två öronen. 

 

Barnförklaring: 

Med två öron hör vi tydligare varifrån ljudet kommer. Öronen 

samarbetar med varandra och ger oss en bättre hörsel. Då du håller 

för ett öra, samarbetar inte öronen med varandra och då är det 

svårare att höra varifrån ljudet kommer. 

 

Förklaring: 

Hjärnan kan lokalisera var ljudet kommer ifrån genom tolkning av 

ljudstyrkan och dess fördröjning. Med två öron kan vi tydligt höra 

varifrån ljudet kommer. Hade vi bara haft ett öra skulle vi inte ha 

samma hörselförmåga. 

 

 

Tips till föräldrar: 

Du gömmer dig och ger ifrån dig olika ljud. Låt barnen leta dig med 

hjälp av ljuden. 
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Lyssna på en pinne 

Mål: 

Barnen skall få en uppfattning av olika ljud uppstår vid olika 

underlag, och detta genom en pinne. 

 

Tillvägagångssätt: 

Håll en längre pinne med fingertopparna mot örat och låt den släpa 

mot marken när du går. Titta hur pinnen rör sig och lyssna samtidigt 

på pinnen hur det låter. Är det någon skillnad beroende på var du 

går? 

 

Tips och idéer: 

Se till så inte pinnen är för vass så barnen gör illa sig. 
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Förväntat resultat: 

Meningen är att barnen skall uppmärksamma olika ljud beroende på 

vad de drar pinnen mot. 

 

Barnförklaring: 

När du drar pinnen mot olika underlag, går det som skakningar 

genom pinnen som omvandlas till olika ljud i ditt öra. 

 

Förklaring: 

Det går vågrörelser/vibrationer i pinnen när man drar den mot olika 

underlag. Som sedan omvandlas till olika ljud i örat. 

 

 

 

 

Tips till föräldrar: 

Testa samma sak hemma, har ni andra underlag än vad förskolan 

hade? Använd dessa. 
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Skapa eget ljud 

Mål: 

Barnen skall få en uppfattning om att man med olika föremål i 

rörelse kan skapa olika ljud. 

 

Tillvägagångssätt: 

Sätt fast en trä bit i ett lite längre snöre, ca 50cm. Håll i snöret med 

ena handen i änden utan träbit. Håll ut armen och snurra snöret med 

träbiten. Vad hör du? Låter det olika om du har större eller mindre 

träbitar? 

 

Tips och idéer: 

Se till så träbiten sitter fast riktigt, använd dig av ett ganska stark 

snöre som inte går av så lätt. 
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Förväntat resultat: 

Desto fortare barnen snurrar på snöret med pinnen blir ljudet dovare.  

Större träbit gör att det blir dovare ljud.  

 

Barnförklaring: 

När du snurrar träbiten i snöret, låter det olika beroende på hur 

snabbt du snurrar.  

 

Förklaring: 

Det är vibrationer i luften som uppstår. Ljuden blir olika beroende på 

hastigheten man snurrar. 

 

 

 

 

Tips till föräldrar: 

Testa samma sak hemma, men testa med något annat, t.ex. en 

kotte. 
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En avsågad trädstam 

Mål: 

Barnen skall få förståelse för att olika saker leder ljud. 

 

Tillvägagångssätt:  

När ni är i skogen kan ni leta efter en avsågad trädstam, den ska 

vara avsågad i båda ändarna.  Lägg örat mot trädstammen, låt en 

kamrat krafsa eller knacka i den andra änden. Vad hör du? Leder 

stammen något ljud? 

  

Tips och idéer: 

Hittar ni ingen trädstam, kan ni använda ett kluvet vedträd. 
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Förväntat resultat:  

Ljudet hörs genom trädstammen. 

 

Barnförklaring: 

Ljudet leds genom trädstammen och kompisen på andra sidan kan 

höra dig. Ljudet hörs genom trädstammen för att ljudet är en 

vågrörelse. 

 

Förklaring: 

Ljudet är en vågrörelse. Denna vågrörelse leds genom trädstammen 

då någon talar på andra sidan. 

 

 

 

Tips till föräldrar: 

Använd er av t.ex. ett vedträd hemma och gör samma experiment. 
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Gungor Gungbräda 

Blåbär 

Lingon 

Snö 

Äpplen 

 

För att vi ska få uppleva fysik och kemi i vår vardag, behöver vi inte 

göra olika experiment eller leta så länge innan vi finner något som 

har med det att göra. Det räcker med att titta på vad vi har i vår 

närhet. När det gäller förskolan kan vi titta på utegården, vad har vi 

där som kan kopplas till fysik och kemi? Har vi en närliggande skog 

vid förskolan? Vad finns i så fall i den som kan kopplas till fysik och 

kemi?  

Följande sidor kommer ni att få lite tips och idéer på vad som finns 

runt omkring oss som är fysik och kemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fysik och Kemi på lekplatsen/skogen
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Gungan 

Varför kan man gunga och hur fungerar gungan? Detta är något man 

kan fundera på tillsammans med barnen när de gungar.  

 

Mål:  

Barnen skall få förståelse för hur gungan fungerar. 

 

Tillvägagångssätt: 

Låt barnen få gunga, låt dem testa olika sätt att få gungan i rörelse. 

Ex: Barnen själva knuffar på utan att någon sitter där, knuffar på 

medan en kompis sitter på gungan, sitter på gungan själv och gör 

fart m.m. Varför rör sig gungan? 

 

Tips och idéer: 

Testa om det är någon skillnad då en vuxen gör samma sak som 

barnen. 
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Förväntat resultat: 

Gungan skall sättas i svängning och gunga från sida till sida olika 

högt beroende på kraften som används för att sätta gungan i rörelse. 

 

Barnförklaring: 

Gungan börjar gunga för att din kropp eller någon annan hjälper den 

att röra på sig. 

 

Förklaring: 

Det är en kraft som startar rörelsen och sätter gungan i svängning. 

Denna rörelse startar med hjälp av en vuxen som knuffar på gungan 

eller att barnet själv sätter gungan i rörelse. Hur högt den kommer 

beror på hastigheten. 

 

 

 

 

Tips till föräldrarna:  

Händer det samma sak med gungan ni har hemma eller i en 

närliggande lekpark, testa det med barnen. 

  



  76 

 

 

Gungbrädan 

Hur fungerar gungbrädan? Varför tippar den åt de olika sidorna? Det 

är några av frågorna man kan tala om med barnen när de gungar 

gängbräda. 

 

Mål: 

Barnen skall få förståelse för att olika föremål väger olika mycket 

och att dessa kan sätta gungbrädan i rörelse. 

 

Tillvägagångssätt: 

Låt barnen testa gungbrädan på olika vis. Ex: Sitta ett varsitt barn 

på vardera sida, två barn på ena sidan och ett på den andra, testa 

och lägg olika föremål på vardera sida, testa att sitta längre fram 

samt längre bak på gungbrädan m.m. Vad händer?  

 

Tips och idéer: 

Har ni ingen gungbräda på förskolegården eller i närheten kan ni 

tillverka en ”mini gungbräda”. Detta kan man göra genom att lägga 

en långbräda på en sten. Stenen skall vara i mitten av brädan. 

Barnen kan sitta på varsin sida och gunga. Titta så brädan ligger 

stadigt. 
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Förväntat resultat: 

Det är meningen att gungbrädan skall komma i rörelse och vicka 

fram och tillbaka. 

 

Barnförklaring: 

Gungbrädan är ett föremål som man inte kan böja. När du sätter dig 

på gungbrädan lutar den ner där du sitter. Om sedan en kompis 

sätter sig på andra sidan gungbrädan så försöker den luta åt det 

hållet. Det är era kroppar eller föremål som göra att gungbrädan 

åker upp och ner. 

 

Förklaring: 

En gungbräda fungerar som en tvåarmad hävstång. Det vill säga att 

det är ett oböjligt föremål med vridningspunkter i mitten. Detta gör 

att den gungar fram och tillbaka när två personer sitter på den. Det 

som startar en rörelse är en kraft. 

 

 

 

Tips till föräldrar: 

Testa hemma, med t.ex. en bräda på en sten. 
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Rutschkanan 

Vad händer när man åker rutschkana?  Varför stannar man? 

 

Mål: 

Barnen skall få en uppfattning om varför man kan åka rutschkana 

och varför man stannar. 

 

Tillvägagångssätt: 

Låt barnen åka i rutschkanan och låt dem fundera över hur den 

fungerar. Ni vuxna kan även åka och titta om det blir någon skillnad 

mot för när barnen åker. Testa även med olika föremål, ex. en kotte, 

en pinne, en sten m.m. 

 

Tips och idéer: 

Har ni ingen rutschkana på gården, gå till en närliggande lekpark 

som har rutschkana. Har ni en rutschkana inomhus kan ni testa 

detta inne. 
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Förväntat resultat: 

Det är meningen att barnen, de vuxna och föremålen som åker ska 

åka nerför rutschkanan där det är lutning. Där den sedan planar ut 

där ska ni stanna. 

 

Barnförklaring: 

Rutschkanan lutar nedåt därför får ni fart och kan åka ner. Sedan 

blir rutschkana platt och där tar farten slut och ni stannar. 

 

Förklaring: 

Det är på grund av lutningen på rutschkanan som gör att barnen kan 

åka nedför den. Då rutschkanan planar ut, stannar även barnen, 

detta pga. att friktionen mellan ytorna; barnen och rutschkanan, gör 

att de stannar.  

 

 

Tips till föräldrarna: 

Testa att åka nedför något brant, t.ex. en kulle, sten eller något 

liknande. Går det lika fort som i en rutschkana eller kanske 

snabbare? 
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Snö 

Mål: 

Barnen skall få en uppfattning om snö och dess form och mönster. 

 

Tillvägagångssätt: 

När snön faller en dag kan ni ta med er ett svart lite hårdare papper. 

Fånga snöflingor på pappret och titta hur snöflingorna ser ut. 

 

Tips och idéer: 

Se till så det inte är tösnö då kan flingorna smälta direkt. 
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Förväntat resultat: 

Ni kommer se att snöflingorna ser olika ut, men alla har de sex hörn. 

 

Barnförklaring: 

Högst upp i himlen bildas snön för att det är så kallt där uppe.  

 

Förklaring: 

Snö uppstår i luftlagren högst upp, detta beror på att den mättade 

luften med vattenånga kyls ned. Vattenångan blir till fina kristaller 

(snö).  

 

 

 

Tips till föräldrar: 

Detta kan ni göra hemma genom att titta på snöflingorna som 

fastnat på kläderna då barnen varit ute. 
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Lingon/Blåbär 

På hösten när lingon och blåbär blivit mogna, kan ni ta med er 

barnen ut i skogen och plocka bär. Vad ska ni sedan göra med dessa 

bär? Ni kan göra lingondricka, lingonsylt, lingonkaka m.m. Det går 

även bra att frysa in lingon och plocka upp dem senare och göra 

något med. Allt detta har med kemi och fysik att göra.  

 

Mål: 

Barnen skall få förståelse för att man kan göra olika saker med 

bären i skogen, och att det blir en kemiskreaktion när man t.ex. 

bakar med dem. 

 

Tillvägagångssätt: 

Ta med er barnen till skogen och leta efter t.ex. lingon och blåbär. 

Låt barnen ha en varsin påse eller bytta att plocka i. Plocka så 

mycket ni hinner. Ta med er bären tillbaka till förskolan och rensa 

dem tillsammans med barnen. Tala med barnen om vad man kan 

göra med bären. Kom överens tillsammans vad ni ska göra med dem. 

 

Tips och idéer: 

Vet ni ett ställe där det brukar finnas mycket bär ta med er barnen 

dit. Bärplockare är absolut inget måste, det går lika bra att plocka 

med händerna. 

Något som är mysigt är om ni gör detta en eftermiddag/kväll och 

låter barnens föräldrar/vårdnadshavare vara med och plocka bären. 

Gör sedan något med bären tillsammans med barnen på förskolan 

och bjud föräldrarna på. 
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Förväntat resultat: 

Det är meningen att ni ska hitta så pass med bär att ni ska kunna 

baka med dem. 

 

Barnförklaring: 

När man bakar/saftar/syltar m.m. sker något som kallas för en 

kemisk reaktion. Alltså bären förenas med de andra ingredienserna. 

 

Förklaring: 

Då du tillsätter någon tillsats till bären sker en så kallad kemisk 

reaktion.  

 

 

 

Tips till föräldrar: 

Ta med barnen ut i skogen en dag och plocka bär och gå sedan hem 

och gör något med bären tillsammans.  
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Förslag på recept på vad ni kan göra med bären: 

 

 

 

  

Lingonsylt 

2liter lingon 

5dl strösocker 

 

Rensa och skölj lingonen lägg dem 

i en kastrull. Häll på sockret. 

Låt koka upp på medelvärme 

under omrörning. Låt koka ca 

12min. 

Ta bort det mesta av det rosa 

skummet som blir, sylten håller 

längre då. 

Häll upp sylten i burkar med 

tätslutande lock.  

Sylten är färdig. Frys in om ni ej 

tänker använda allt på en gång. 

 

 

 

Rårörd lingondricka 

1kg lingon 

5dl vatten 

1tsk citronsyra 

4dl socker 

 

Rensa och skölj lingonen. 

Mosa bären med en potatisstöt i en 

bunke, eller använd en mixer. 

Blanda bärmassan med vatten och 

citronsyra. Täck sedan över och låt 

stå svalt ca 1dygn, rör lite då och då. 

Häll sedan bärmassan i en 

silställning och låt dem få rinna i ca 

30min. 

Mät upp saften och rör i sockret tills 

det är löst. 
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Blåbärssoppa 

1lite blåbär 

1 dl socker 

1liter vatten 

1msk potatismjöl 

 

Rensa och skölj bären. 

Koka upp vatten och 

socker i en stor kastrull, 

rör om till sockret löst sig. 

Tillsätt blåbären och koka 

3min. Smaka av och se 

om det är lagom sött. 

Ta lite vatten i botten av 

ett glas och rör ut 

potatismjölet, tillsätt det 

under omrörning till 

bären. 

Koka upp blåbärssoppan 

och låt den sedan svalna. 

Servera soppan kall eller 

varm. 

Blåbärspaj 

7dl blåbär 

1msk potatismjöl 

1/2dl socker 

Smuldeg: 

2dl vetemjöl 

1dl havregryn 

4tsk socker 

150g smör/margarin 

1/2krm salt 

 

Sätt ugnen på 200g. Smörj en ugnssäker form med smör/margarin. Fördela blåbären 

i formen och strö över lite potatismjöl. Strö över socker över bären. 

Gör smuldegen. Lägg mjöl, havregryn, socker och smör/margarin och salt i en skål. 

Arbete samman massan med händerna eller en gaffel till det blir en grynig massa. 

Fördela smuldegen över blåbären. 

Ställ formen på mellanläge i ugnen och grädda ca 20-30min, till den fått en ljusbrun 

färg. Ta ut pajen och låt den svalna något innan servering. Servera med kall vaniljsås 

eller glass. 
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