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Sammanfattning 

 

Sedan revideringen av läroplanen för förskolan 98 (2010) har det blivit tydligare att förskolan ska 

jobba med både kemi och fysik och att barnen får uppleva det på ett meningsfullt sätt. Men uppfyller 

förskolorna det kravet? Och om de gör det hur ska pedagogerna jobba med dessa ämnen för att uppnå 

målen i läroplanen, och hur uppmärksamma är de själva när det kommer till kemi och fysik? I det här 

arbetet gjordes en observationsstudie på två olika förskolor för att få en inblick i hur pedagogerna 

jobbar för att göra kemi och fysik tillgängligt för barnen, samt vilka kemiska och fysikaliska fenomen 

som barnen kommer i kontakt med under en vanlig dag i förskolan. För att komplimentera den här 

bilden gjordes också en kort intervju med en pedagog på varje förskola för att få en inblick i hur de ser 

på ämnena, deras egna erfarenheter av kemi och fysik, samt hur de jobbar för att få inspiration för att 

vidareutveckla hur de jobbar med dessa ämnen. Resultatet visade att i den fria leken mötte barnen en 

stor uppsjö av kemiska och fysikaliska fenomen, men pedagogerna uppmärksammade detta endast vid 

ett fåtal tillfällen. I styrda situationer däremot hade pedagogerna möjlighet att lyfta fram ett flertal 

fenomen, men barnen i de här fallen tenderade, dock med flera undantag, att vara mer passiva i dessa 

situationer. Pedagogerna hade olika erfarenheter av kemi och fysik, och skilda uppfattningar om hur 

man skulle synliggöra och arbeta med dessa ämnen. 
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Inledning  
 

I förskolan får möjlighet till många nya erfarenheter, allt ifrån att utveckla sina egna fysiska 

färdigheter till att skaffa sig kamrater, samt att utforska sin närmiljö, är bara några lärdomar och 

intryck de kommer få under sin tid på förskolan. I och med det finns det många olika möjligheter för 

förskollärare att hjälpa och utmana barnen i deras vardag för att ge dem en innehållsrik tillvaro på 

förskolan. Ett ämne bland många är naturvetenskap. I och med den reviderade läroplanen (2010) fick 

förskolan ett förtydligat uppdrag när det gäller naturvetenskap. Förskollärarna ska hjälpa barnen att 

utforska naturvetenskap. Av egen erfarenhet både under verksamhetsförlagd utbildning och under 

vikariat verkar det inte läggas särskilt stort fokus på detta i förskolan, i alla fall inte när det kommer till 

ämnena kemi och fysik. I vissa fall verkar pedagogerna bortse från situationer där de har möjlighet att 

uppmärksamma barnen på kemi och fysik, t.ex. stänger de antingen ner lärotillfället (”lek inte med 

limmet”), eller så handlar deras konversation om något annat än kemi och fysik. Med det i åtanke hur 

ser arbetet med kemi och fysik ut i förskolan? I vilken utsträckning kommer barnen verkligen i kontakt 

med de här ämnena? Och lika viktigt, hur jobbar förskolelärarna med att lyfta fram dessa ämne och 

vad är deras egen uppfattning om vad ämnena är?  Ytterligare vad säger forskning och litteratur om 

vikten av att åskådliggöra de här ämnena för barnen och vad finns det för metoder för att göra både de 

här ämnena och språket mer lättillgängligt för både pedagoger och barn?  

 

Syfte och frågeställningar 
 

Några ämnen som barn kommer i kontakt med i förskolan är kemi och fysik. Mitt intresse är att 

undersöka hur pedagoger lyfter fram dessa ämnen så att barnen får ett tillfälle att själva undersöka 

dem. Det är också av vikt att undersöka pedagogernas inställning till hur de tänker om och uppfattar 

vad som är kemi och fysik. Syftet med denna studie blir att fördjupa kunskap om hur kemi och fysik 

lyfts fram i verksamheten samt försöka förstå varför det tar dessa uttryck.  

 

Frågeställning 1: På vilket sätt lyfts kemi och fysik fram i vardagssituationer utav pedagoger? 

 

Frågeställning 2: På vilka sätt får barnen kontakt med kemi och fysik i sin vardag? 

 

Frågeställning 3: Vilka egna uppfattningar har pedagogerna om kemi och fysik? 
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Litteraturgenomgång 
 

Då detta är ett komplext ämnesområde har jag valt att först göra en genomgång om läroplanens 

uppdrag när det gäller naturvetenskap och vilka förväntningar det finns på barnens kunskaper i 

samhället. Detta följs utav en litteraturgenomgång som berör flera aspekter av vilken forskning som 

förekommer inom detta område. Detta för att förstärka underlaget till resultatdelen av 

observationsstudierna och intervjuerna som redovisas i detta arbete. 

 

Vad förskolans läroplan säger om naturvetenskap 
 

Enligt förskolans läroplan reviderad 2010 (skolverket, 2010) ska ”förskolan sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap […] samt enkla kemiska processer och fysikaliska 

fenomen”, samt ”förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i 

begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld” (s. 12). Pedagogerna har också 

uppdraget ”att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för 

naturvetenskap och teknik” (s. 13). I dessa dokument syns det att det tydliga uppdraget att barnen ska 

få uppleva naturvetenskap i olika former, på ett sådant sätt som ger dem en djupare förståelse för både 

kemi och fysik. Pedagogerna måste å sin sida se till att barnen utmanas i dessa ämnen och att det sker 

på ett sådant sätt att det väcks nyfikenhet för ett fortsatt intresse för kemi och fysik. När de här delarna 

av pedagogernas uppdrag kopplas till att ”arbetslaget ska ta vara på barnens vetgirighet, vilja och lust 

att lära […]” (s. 13), målas en bild upp av bland andra Tu (2006) att det främst handlar om barns egna 

intressen i kemi och fysik som pedagogerna bör behandla. Därmed om pedagogerna inte kan se dessa 

ämnen, på grund av att de inte har den kunskapen kan det bli svårt att hitta kemin och fysiken i 

vardagssituationer. 

 

Varför barn förväntas lära sig om kemi och fysik 
 

Spector-Levy, Baruch och Mevarech (2013) skriver att barn är naturligt nyfikna och motiverade att 

utforska världen omkring sig, och att forskning visar att inlärning och utforskning av naturvetenskap 

ska börja redan i förskolan. Detta då forskning visar på att inlärning av naturvetenskap redan i 

förskolan har ett positivt inflytande på barnen i form av ”bättre kompetens, attityd, värderingar och 

förståelse för naturvetenskap” (ibid., s. 2227) när de blir äldre. 

Sjöström (2012) lyfter fram ett utdrag från läroplanen för grundskolan 2011 (lgr11) för att poängtera: 

”Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna 

bidra till en hållbar utveckling.” Genom att koppla kunskap om kemi till en hållbar utveckling 

(någonting som också starkt förekommer i förskolans läroplan, Skolverket, 2010) visar Sjöström hur 

viktig kemi är för att barnen på sikt ska kunna ta ställning till miljö- och hälsofrågor. Författarna visar 

alltså att kemi är viktigt för att kunna ha någon som helst uppfattning om en hållbar utveckling i 

dagens samhälle. Med detta anser Sjöström (ibid.) att t.ex. kunna förstå att bensin inte försvinner när 

det antänds utan förbränns och bildar vatten, koldioxid och energi, är inte bara viktiga, utan rent av 

centralt för att förstå hur vi människor påverkar vår natur och omgivning. 

Thulin (2011) nämner att naturvetenskap i dagens skola är utformad efter en inställning att det ska 

ligga till grunden till utbildning inom de här ämnena mer än att det ska vara en allmänutbildning som 

berör alla människor i vårt samhälle. Denna syn på naturvetenskap skulle därmed kunna ligga som 
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grund för en stor mängd beslut som varje person måste ta under sin livstid, framförallt då besluten 

berör hållbar utveckling. Vidare lägger Thulin fram en intressant slussats då den ställer sig frågande 

till naturvetenskapliga experiment i förskolan och att fokus borde ligga på att uppleva och belysa 

naturvetenskap i vardagen. Liknande resonerar Tytler (2010) som kommer fram till att om man ska 

öka mängden naturvetenskap i lågstadiet ska det inte ha samma upplägg som i högstadiet, där den ska 

fungera som förberedande för universitetsstudier, utan den ska istället ”uppmuntra till en positiv 

inställning till naturkunskap och ett vetenskapligt tankesätt” (Tytler, 2010, s. 30). 

 

Hur barn upplever naturvetenskap i förskolan 
 

Thulin (2011) konstaterar att naturvetenskap är någonting som barn kommer i kontakt med i en tidig 

ålder och att naturvetenskap kan ses som: 

en självklar del av världen – av själva livet – och som barn möter lika ohämmat och med lika 

stor självklarhet som de möter språk- eller samhällsvetenskap eller en lust att leka (Thulin, 

2011, s. 39). 

Thulin (ibid.) menar att naturvetenskap är någonting som pågår hela tiden i barns upplevelsevärld och 

att pedagoger måste kunna lyfta fram det och handskas med det på samma sätt som de handskas med 

andra läroområden. Det är dock viktigt att poängtera att naturvetenskap historiskt i förskolan har haft 

fokus på biologi, i form av kunskap av naturen och trädgårdsskötsel (ibid.). Hon lyfter vidare fram att 

barns upplevelser utav kemi och fysik är starkt bundet till språket som används runt omkring det. Om 

inga ord eller begrepp används när till exempel ett fysikaliskt fenomen inträffar förhindrar det barnens 

möjligheter att både upptäcka det kemiska i situationen samt förståelsen för vad som hände. Det här 

blir därmed en av de viktigaste aspekterna för att barn ska kunna ta del utav både kemi och fysik 

ibland många andra ämnen i förskolan. Genom att kunna prata om de olika termerna i ämnena kan 

pedagogerna lättare synliggöra de aspekter som de vill lyfta fram av en situation. 

Inan, Trundle och Kantor (2010) tar upp hur barn tar till sig kemi och fysik och anser att den sker inte 

bara med huvudet, utan med hela kroppen, där barnen behöver använda flera sinnen för att kunna ta till 

sig nya kunskaper. Detta ges stöd av Tytler (2010) som anser att kemi och fysik inte ska utformas 

utifrån en föreläsningsmetod på förskolan, utan istället ifrån ska den inspirera till utforskande. 

Någonting viktigt att ha i åtanke är det Goffman (1974) framhäver. Nämligen att en persons 

upplevelse av en situation kan vara fullständigt åtskild ifrån en annans. Därmed vad en person lär sig 

vid ett visst tillfälle kan vara fullständigt åtskilt ifrån personen som står jämte. Som en följd av detta 

har det ingen betydelse ifall barnen kommer i kontakt med kemi och fysik i förskolan, ifall barnens 

fokus ligger på någon annan aspekt av situationen. Men det öppnar också dörren för att barn som 

hamnar i situationer som inte är typiskt vetenskapliga ändå kan dra lärdomar i det området.  

Ett problem som Sjöström (2012) lyfter fram är att barn saknar uppfattning om kemiska fenomen som 

exempel gaser; att de inte väger någonting och enligt dem har ord såsom imma, dimma, ånga och luft 

ingen nämnbar skillnad för barn i 6-7 års ålder. Här lyfter han fram en av de stora stötestenarna med 

kemi i förskolan, nämligen att mycket av kemin händer på en nivå som vi som människor är ganska 

omedvetna om. Just gaser kan vara någonting som för pedagoger kan vara svårt att lyfta fram, då den 

ofta är osynlig, till synes viktlös etcetera. Sjöström (ibid.) visar på behovet att pedagogerna behöver ha 

en hel del ämneskunskaper för att kunna lyfta fram de här fenomenen. 
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Vad pedagogerna ser och vilka kunskaper de har 
 

I skolverkets rapport ”tio år efter förskolereformen” (2008) lyfter Olsson och Åsén fram att förskolans 

roll har förändrats under senare år till att ha en inriktning mer fokuserad på lärande, och att 

pedagogerna ska dokumentera vad barn lär sig i olika situationer och hur man ska jobba för att 

synliggöra detta. Rapporten tar även upp att pedagogerna ska ha kunskap om miljön på förskolan till 

den grad att de kan se vilka lärandemöjligheter det finns. Därmed är kravet på pedagogernas 

kunskaper ganska höga och varje plats i en lokal måste tolkas ur många olika perspektiv, däribland ett 

kemiskt och fysiskt perspektiv för att pedagogerna ska kunna utföra sin arbetsuppgift. 

Vygotskij (1995) lyfter fram inlärningsmetoden som de kallar den proximala utvecklingszonen, där 

pedagogens roll är att vara medveten om vilka frågor barnen ställer för att göra det möjligt att se 

vilken inlärningspotential som finns om ett visst ämne. Thulin (2011) ansåg dock att detta inte 

förekom i hennes studie utan att: ”det var istället pedagogens frågor som dominerade i samtalen” (s. 

99). Hon anser dock att frågorna var av en mer modern tappning, där barnen inbjöds att tänka själva, 

än den klassiska synen på lärandetillfällen där pedagogen frågar och barnet svarar. När pedagoger 

därmed jobbar med naturvetenskap är det sällan på barnens villkor, även om frågor som ställs om 

ämnen är anpassade till dem. Thulin anser därmed att det finns en viss konflikt med det här synsättet 

och kravet i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) att det är utifrån barnens intresse som pedagogerna 

ska arbeta. 

Pramling Samuelsson och Pramling (2008) framhåller att kunskapen för att kunna jobba systematiskt 

med ämnen eller kunskapsområden saknas ibland pedagoger på förskolan. Även Spector-Levy, 

Baruch, och Mevarech (2013) menar att dåliga ämneskunskaper kan orsaka en negativ inställning till 

ämnesområdena för pedagogerna och göra dem osäkra på hur de ska ta tag i ämnena. Därtill anser 

Pramling Samuelsson och Pramling (ibid.) att i förskolan förkommer ett sorts tänkande där barnen lär 

sig någonting i alla situationer, och därmed behövs ingen specifik fokusering på något ämne. Den 

synen verkar även förekomma i Thulins (ibid.) arbete där hon drar slutsatsen att de naturvetenskapliga 

upptäckter som barn påträffade oftast bara blev kuriosa i de olika aktiviteterna, och de upptäckter som 

gjordes följdes mycket sällan upp. Med andra ord krävs det en medvetenhet om hur naturvetenskap 

yttrar sig i olika situationer och hur man ska tänka för att kunna jobba vidare med det. Det går helt 

enkelt inte att bara låta situationer hända och hoppas barnen lär sig om naturvetenskap från dessa 

situationer. Thulin (ibid.) tar vidare upp termen educare och beskriver termen utifrån ett synsätt att 

”allt ska göras samtidigt” (s. 19). Det vill säga att under vardagliga situationer ska förskoleläraren dels 

agera omvårdare och ta hand om alla behov som barnen kan ha, samtidigt ska de, när tillfälle ges, 

också agera lärare. Detta tyder på att förskolläraren förväntas göra mycket som kan förhindra att de 

upptäcker vilka naturvetenskapliga aspekter utav en situation som barnen upplever. 

 

Metoder för att hjälpa pedagoger med naturvetenskap 
 

Roychoudhury (2014) framhäver att det inte handlar om pedagogernas val av tillvägagångsätt eller 

material som avgör om barnen lär sig någonting, utan istället genom att designa vilken upplevelse 

barnen tar del utav och i vilken ordning inlärningen sker skapas en kontext där inlärning kan ske. Här 

anser hon att det inte nödvändigtvis måste handla om vilka kunskaper en pedagog har eller vilket 

material som finns tillgängligt, utan istället hur de går tillväga för att lyfta fram olika aspekter utav en 

situation. Roychoudhury får uppbackning av Andersson och Gullberg (2014) som i sin avhandling 

kommer fram till att användandet av avancerade termer inte underlättar barns förståelse av fenomenen 

som sker och i vissa fall kan de dra fel slutsats. De anser att det är viktigare att lära sig det sociala 
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kring naturvetenskap, det språk och de kulturer som används i de här sammanhangen. Därmed kan 

man skapa en grund och ett intresse för ett fortsatt utforskande av naturvetenskap istället för att gå 

direkt på innehållet. Sjöström (2012) har en helt annan inställning: 

Forskning inom naturvetenskapernas didaktik i allmänhet och kemi-didaktik i synnerhet har 

visat på vikten av att läraren har kunskap om bland annat grundläggande kemiska begrepp 

och fenomen, om kemiska experiment och om barns vardagsföreställningar kring kemiska 

fenomen (Sjöström, 2012, s. 36).  

Han lägger vikt vid själva språket vid genomförandet när kemi dyker upp vardagen. Sjöström anser att 

rätt termer ska användas vid rätt tillfälle i rätt sammanhang för att det ens ska vara kemi. Ett möjligt 

exempel kan vara ett barn som stoppar en trasa i en hink med vatten, barnet har där möjligheten att 

lära sig om absorption, men om en pedagog inte kan hjälpa barnet att sätta ord på vad som sker och 

med rätt termer, blir lärdomarna om kemi ringa. Därmed behövs god förståelse från pedagogernas sida 

för att det ens ska vara möjligt att lära om kemi. Här finns en viss konflikt mellan Rodchoudhury och 

Sjöström inställningar, men båda för fram argument som kan anses viktiga i den här frågan: Dels 

måste det finnas en kunskap för vad som händer och vilka termer man ska använda, men likväl måste 

pedagogen inse att de kan vara aktiva medhjälpare och mentorer och inte bara reaktiva omvårdare. 

Inan, Trundle och Kantor (2010) stödjer detta då de beskriver att naturvetenskap har två aspekter: vad 

man lär ut och hur man lär ut. De anser vidare att det är lätt att när man planerar för naturvetenskap i 

förskolan lägga för mycket vikt vid tillvägagångssättet jämfört med innehållet, eller vice versa. För att 

lyckas med undervisningen, menar Inan, Trundle och Kantor (ibid), måste båda delarna beaktas. Det 

kan därmed tolkas att det behövs två typer av kunskaper: ämneskunskaper och en mer social kunskap 

för att få verktygen till att på sikt nå fram till ämneskunskaperna på ett sätt som är relevant för barnet. 

Det är dock värt att notera att Sjöström (ibid.) i sin rapport avser pedagoger till barn i åldrarna 5-13 år, 

och därmed blir kunskapskraven mellan förskollärare och mellanstadielärare någonting att beakta i 

författarens slutsatser om vilka kunskaper pedagogen behöver.  

När det gäller att hitta ett optimalt sätt att integrera naturvetenskap i förskolan anser Spector-Levy et 

al. (2013) samt Hansson, Löfgren och Pendrills (2014) att det saknas forskning för att kunna dra några 

slutsatser om vilka metoder som fungerar och vilka som inte gör det. Som dessa forskare beskriver 

finns det inte något svar på vilket som är ”rätt” sätt eller vilken metod som är bäst när det gäller arbetet 

med naturvetenskap. Inan, Trundle och Kantor (ibid.) noterar också att utifrån ett Reggio Emilia 

inspirerat underlag är det näst intill omöjligt att ha en metod som fungerar för alla: 

As the Reggio Emilia approach values the culture in which preschoolers live and proposes 

that no one strategy or curriculum fits every culture or every child, science education in 

Reggio Emilia preschools is child-responsive and flexible enough to adapt itself to its own 

children’s interest, inquiry, culture, and pluralism (Inan, Trundle och Kantor, 2010, s. 1188). 

Utifrån att förskolans läroplan är grundat utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt (Korpi, 2006) 

får detta betydelsen att det är viktigt att förskolan har en uppsättning metoder men som också är 

möjliga att ändra, utifrån barn och barngrupp.  

Areljung (2016) har tagit fram en metod för att arbeta med kemi och fysik som bygger på att man 

reducerar kemiska och fysiska fenomen ner till enkla verb. Denna lista togs fram då förskollärare, som 

Areljung samarbetade med, lyfte fram att det saknades kunskap om hur man ska kunna 

uppmärksamma ”kemiska reaktioner och fysikaliska fenomen” (Arjelung, 2016, s. 12) i 

vardagssituationer. De ansåg att deras upplevelser av kemi och fysik i förskolan mest bestod av 

experiment som skulle vara häftiga. Därmed formulerade Areljung en lista på kemi- och fysikverb 

(blanda, rulla, etcetera) som skulle vara lättförståeliga för både pedagogerna och barnen (se tabell 1, 

bilaga 4). Detta ansåg hon flyttade fokus ifrån kemiska och fysikaliska substantiv, såsom vatten och 

skog, till verb som beskrev vad som händer och förändras istället.  
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Hansson, Löfgren och Pendrills (2014) metod bygger på ett liknande upplägg - barnen ställer frågor 

som pedagogerna av en eller annan anledning inte uppmärksammar. De har dock gjort 

ställningstagandet att den här typen av frågor uppkommer i ett samband med innehållet som bearbetas, 

och att därmed måste sammanhanget bevaras för att säkerställa att barnens intresse inte falnar. Deras 

arbete som bygger på vilka kemiska och fysikaliska fenomen som pedagoger kan jobba med i 

förskolan. Deras resultat sammanställt visas i tabell 2 (se bilaga 4) som beskriver vilket kemirelaterade 

och fysikrelaterade innehåll som finns tillgängliga i förskolan. 

Både Areljung (2016) och Hansson et al. (2014) redogör för innehållet gällande kemi och fysik i 

förskoleverksamhet. Det finns dock en skillnad mellan dem. Hansson et al. (ibid.) undersöker vad för 

innehåll som finns och kategoriserar dem utifrån vad ämnena handlar om. Areljung (ibid.) undersöker 

också vad för innehåll som finns i förskolan när det gäller dessa ämnen, men hon har istället arbetat 

utifrån hur kemi och fysik kan frånskiljas ifrån innehållet och istället definieras utifrån verb. 

Skillnaden mellan de båda är att Hansson et al. arbete ger en bredare bild av vad som kan anses vara 

kemi och fysik i förskolan. Till exempel förekommer ingenting om partiklar i luften i Areljungs 

arbete, även fast det är en väldigt påtaglig del av barnens vardag (exempelvis lukten av mat). I och 

med att Areljung reducerar fenomenen till verb finns det en risk att man missar vad som barnen 

verkligen var intresserade i sammanhanget. Areljungs metod gör det dock enklare för pedagoger att se 

de naturvetenskapliga delarna i vad som sker i vardagen och ger en utgångspunkt för ett fortsatt arbete 

med det. 

 

Vad tidigare forskning i det här området har fokuserat på 
 

Som tidigare nämnts täcker forskningen i ämnena kemi och fysik i förskolan ett ganska omfattande 

område. Därmed tänker jag här göra några nedslag för att ge en övergripande bild av forskningsfältet 

när det gäller kemi och fysik i förskolan. 

Både Areljung (2016) och Hansson et al. (2014) har gjort undersökningar om vad för kemiska och 

fysikaliska fenomen som barnen kommer i kontakt med i förskolan. Skillnaden är att Areljung (ibid.) 

har tolkat dessa fenomen utifrån verb, medan Hansson et al. (ibid.) har tolkat det utifrån substantiv. 

Detta gör att det finns skillnader i vad som definieras som kemi och fysik, och hur man jobbar med de 

här ämnena. 

Andersson och Gullbergs (2014) arbete har fokuserat på förskollärares kunskaper. De har kommit 

fram till att förskollärarna har dåliga kunskaper om naturvetenskap, vilket leder till att de får dåligt 

självförtroende i de ämnena. De visar på att det inte är viktigt att lära barnen naturvetenskapliga 

begrepp, utan att det istället gäller att lära sig om de sociala begrepp som berör naturvetenskap för att 

på sätt skapa en grund för fortsatt undersökande av naturvetenskapliga fenomen.  

Med bakgrund av Andersson och Gullberg (ibid.) har Roychoudhury (2014) byggt vidare på detta och 

anser att det är viktigare att kunna skapa sammanhang för barnen i de situationer där kemi och fysik 

förekommer. I sin tur är Thulins (2011) slutsats däremot fokuserad på att språket är central för att 

inlärning och intresse ska kunna finnas om de naturvetenskapliga ämnena. Däremot anser Sjöström 

(2012) i sin rapport att det är viktigare att pedagogerna har bra ämneskunskaper än något annat. 

Inan, Trundle och Kantor (2010) slutsats är att den bästa effekten uppnås om barnen får upptäcka 

dessa ämnen med alla sinnena och hela kroppen 

Tytler (2010) kom fram till i sina arbeten att det råder bristande intresse för kemi och fysik i vårt 

samhälle och ger förslag på hur ämnena ska utformas i de yngre åldrarna. 
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Sammanfattning 
 

Litteraturgenomgången visar på hur viktig det är att kemi och fysik i förskolan sker på ett sätt som är 

relevant för barnen, framför allt när det gäller vilken form ämnena tar för dem i deras vardag. Därmed 

finns det ett högt krav att pedagogerna kan se på vilka sätt barnen kommer i kontakt med kemi och 

fysik, men också hur de kan ta tag i och lyfta fram ämnena på ett relevant sätt för barnen. Både 

Arjeljung (2016) och Hansson et al. (2014) har tagit fram metoder för att arbeta med kemi och fysik i 

förskolan och de har inspirerat själva utformningen av observationsstudien som ligger till grund för 

detta examensarbetes resultat. 
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Metod 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för metoden (observationer och intervjuer) som använts när jag 

samlade in materialet som ligger till grund för resultaten. Jag börjar dock kapitlet med att redogöra för 

urvalet av informanter. Ytterligare kommer jag i redogöra för hur jag har analyserat materialet, samt 

de etiska överväganden som gjorts och vilken tillförlitlighet och äkthet studien har. 

 

Urval av förskolor 
 

Observations- och intervjustudien har genomförts på två stycken förskolor. Anledningen till att endast 

två valdes var för att då arbetet skulle omfatta både en observationsstudie och en intervju på varje 

förskola. På grund av examenarbetets omfattning fanns det inte tid för att göra studierna på flera 

förskolor.  

När det gäller urvalet av förskolor valde jag 10 stycken i mitt närområde. Jag kontaktade 

förskolecheferna för varje förskola, en efter en, och frågade om möjligheten att komma och göra 

observationer i verksamheten samt intervju med en förskollärare, och om de kunde hänvisa mig till en 

pedagog på förskolan som kunde vara villig att genomföra detta. Jag kontaktade därmed dessa 

pedagoger och de två första som svarade ja valdes ut. Valet av ålder på barngrupperna valde jag 

därmed inte explicit, men möjligen påverkade jag valet i och med att kemi och fysik kan framstå som 

avancerade områden och förskolecheferna valde de äldre barngrupperna utifrån detta. 

Avdelningen som studien genomfördes på i den första förskolan bestod utav 21 barn i 4-5 års åldern 

och 3 pedagoger. Under observationstillfället var barnen uppdelade i tre grupper under förmiddagen. 

Två grupper hade fri lek inne/ute medan den tredje gruppen hade en styrd aktivitet med en 

förskollärare. Under eftermiddagen hade de både inne- och utomhuslek. När de var inne skedde 

aktiviteterna utifrån de val barnen gjorde på en aktivitetstavla. Med detta menas att inomhusmiljön var 

uppdelade i stationer, och det kunde bara vara ett visst antal barn på varje station. På aktivitetstavlan 

kunde barnen välja vad de ville göra utifrån eget intresse, samt vart det fanns plats. Under 

utomhusvistelsen var det fri lek för barnen. Att notera hade avdelningen som mål att tisdagars lässtund 

skulle spenderas till temat matematik och naturvetenskap, vilket sammanföll med mina observationer. 

Intervjun genomfördes med min kontaktperson på avdelningen dagen efter observationsstudien och 

varade 20 minuter. 

Avdelningen på andra förskolan hade 22 barn i 4-5 års åldern samt 3 pedagoger. Både under inne och 

utomhusvistelsen under förmiddagen skedde fri lek i barngruppen. Under eftermiddagen hade de 

inomhusaktiviteterna enligt en aktivitetstavla, på samma sätt som den första gruppen, medan 

utomhusaktiviteterna fortsatte att vara fri lek. Intervjun skedde med en pedagog på avdelningen vid ett 

tillfälle mitt under observationsstudien där vi gick ifrån barngruppen i 20 minuter. 
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Val av informationsinsamling 
 

Genom att göra en litteraturstudie av vad som skrivits om kemi och fysik i förskolan så skapade jag 

mig en helhetsbild av hur dessa ämnen kan tolkas och hur man kan arbeta med dem. Denna 

information låg sedan till grund till hur observationsmallen skulle utformas (bilaga 1) och vilka 

intervjufrågor som kunde vara relevanta. Det fanns tillräckligt med material för att nästan uteslutande 

bara vetenskapliga artiklar kunde användas, samt ett fåtal rapporter. 

För att få en inblick i hur verksamheten såg ut i förskolorna valde jag att göra en observationsstudie. 

Den genomfördes utifrån vad Johansson och Svedner (2010) kallar löpande observationer. Valet av 

data som skulle utforskas var definierat utifrån Areljungs (2016) kemi och fysikverb (se tabell 1, 

bilaga 4). Mer avancerade kemiska och fysiska fenomen dokumenterades också, utifrån Hansson, 

Löfgren och Pendrills (2014) lista om innehållskategorier med kemi och fysik som innehåll (se tabell 

2, bilaga 4), t.ex. elektricitet och partiklar i luften (dofter) men inte alls i samma utsträckning. 

Anledningen till att jag fokuserade på Areljungs verb i första hand var för att jag ansåg att det skulle 

bli lättare att få en översiktlig bild av hur man pratade om kemi och fysik på de här förskolorna. 

Tanken var också att det skulle vara någonting mer påtagligt för pedagogerna att prata om och även 

lättare för mig att observera i verksamheten. Det är möjligt att genom att fokusera på Arjeljungs verb 

kan jag ha missat vissa fenomen som är beskrivet i Hansson et al. (ibid.). Till exempel så tar de upp 

partiklar i luften (dofter) som Areljung (ibid.) inte berör, likväl ansåg jag att fördelarna övervägde 

nackdelarna med att fokusera på Areljungs verb. 

Under observationerna använde jag ett dokumentationsprotokoll (se bilaga 1). Jag utgick ifrån 

Areljungs (2016) verblista och förde anteckningar. Jag hade två kolumner: en som beskrev när barnen 

i sin vardagsverksamhet stötte på kemi eller fysik, och en där pedagogerna lyfte fram kemi eller fysik 

för barnen i någon utsträckning. De insamlade observationerna dokumenterades utifrån tid, plats, och 

händelse. Slutligen dokumenterades också leksaker som jag ansåg vara speciellt användbara då de 

fungerade utifrån eller hade en möjlig användning för att lära om kemi- och fysikverben. Datan har 

sedan bearbetats utifrån Areljungs verb och sammanställts utifrån verb, tid och plats för att ge en 

översikt av vilka fenomen som kan vara relevanta för denna studie. Datan grupperades därefter utifrån 

pedagogernas roll under de olika aktiviteterna: dels utifrån situationer där barnens aktiviteter var fria 

och pedagogerna hade en mer övervakande roll, dels de situationer som pedagogerna styrde direkt och 

kunde därmed lättare ha direkta interaktioner med barnen.  

För att fördjupa förståelsen för kemi och fysik i förskolan har jag också gjort två intervjuer med 

pedagoger, en på varje avdelning som en observationsstudie genomfördes. Intervjuerna var utformade 

ur ett semi-strukturerat kvalitativt förhållningssätt (Johansson och Svedner, 2010), där frågeområdena 

var fastställda, och följdfrågor ställdes för att få en djupgående uppfattning av vad de ansåg och tänkte 

om kemi och fysik (se bilaga 2). Intervjuerna var utformade på sådant sätt att de skulle ge en överblick 

över vad pedagogerna ansåg om kemi och fysik men också hur de förberedde sig för att arbeta med 

ämnena i barngruppen. Detta medför att, även om intervjuerna inte var så långa, bidrog de med mycket 

material. Utöver det var intervjuerna max 20min långa så det fanns heller inte mycket tid att få något 

större djup i de frågor som ställdes. Därmed ska intervjuerna ses som komplimenterande till 

observationsstudien och informationen som är insamlad från intervjuerna ska ge en inblick i tankarna 

runt kemi och fysik hos pedagogerna i förskolan som inte är synliga i observationsstudien. Ljudet från 

intervjuerna spelades in med en mobiltelefon och transkriberades sedan. 
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Forskningsetiska övervägande 
 

Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt fyra krav för att ett arbete ska kunna anse följa god 

forskningssed: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 

(Gustafsson, B., Hermerén, G. & Petersson, B, 2005). Informationskravet säger att informanten måste 

informeras om syfte och frågeställningar runt det tänkta projektet. De har därmed rätt att få en översikt 

över vad som har planerats, samt tillgång till det färdiga arbetet. Samtyckeskravet är att informanten 

informeras om att de har rätt att när helst de vill och utan påtryckning om anledning har rätt till att 

avbryta observationstillfälle eller intervjun. Konfidentialitetskravet säger att informanterna har rätt till 

att veta hur data som innehåller känslig information, såsom namn, personnummer, bilder som kan 

användas för att spåra en person etcetera, används och vilka steg som har tagits för de insamlade data 

inte hamnar i fel händer. Under observationstillfället användes endast papper och penna och det ansåg 

därför inte nödvändigt att informera föräldrar om genomförandet. Fokus låg dessutom på den kemi 

och fysik som barnen får uppleva och på pedagogernas handlingar, och inte för att bedöma barnens 

handlingar. Intervjun skedde med en bandinspelning av samtalen via min mobiltelefon. Inspelningen 

sparas endast på min persondator och ingen annan har tillgång till varken den eller datan från 

observationstillfällena. Efter kursavslutet raderas dessa data. Nyttjandekravet bygger på att det 

insamlade data inte får användas i andra situationer än vad som har angivits till informanten.  

Till detta arbete skrevs också ett följebrev som överlämnades till informanten vid genomförandet utav 

observationstillfället (se bilaga 3). Detta brev gav en kort översikt över vilket syfte arbetet har, att de 

närsomhelst kan avbryta genomförande av de olika aktiviteterna, hur jag planerade att hantera den 

insamlade informationen, samt att namn på deltagare och platser kommer avidentifieras i de texter som 

används i arbetet. 

 

Metoddiskussion 
 

Genom att kunna använda vetenskapliga artiklar i den utsträckning som den här studien tillät så anser 

jag att trovärdigheten i arbetet har förstärkts. 

Mitt val att göra två observationsstudier och två intervjuer gav ett brett spektrum av information. Jag 

anser att observationsstudierna gav en klar insyn i hur kemi och fysik förekommer i förskolan och hur 

pedagogerna beter sig för att lyfta fram de här ämnena. Det ska uppmärksammas att den dagen jag var 

och observerade på en av förskolorna sammanföll det med den dag i veckan som de fokuserade på 

naturvetenskap till lästillfället. Utöver det valde de ut en bok speciellt för att jag var där med 

anledningen ”det kommer ge dig mer material till ditt arbete”. Med det i baktanke kan grafen för 

mattillfället (graf 4) och lästillfället (graf 5) vara något högre emot hur det hade sett ut under en vanlig 

dag. Dessutom skedde den ena intervjun (som varade ca 20min) under tiden avsatt för 

observationsstudien vilket kan ha lett till att färre tillfällen och interaktioner har kunnat dokumenteras. 

Därmed kan grafen för utevistelsen (graf 2) vara något lägre än vad den egentligen var. 

Intervjuerna gav en insyn på hur pedagogerna tänker när det kommer till kemi och fysik. Frågorna var 

spridda över ett brett område, från pedagogernas egen uppväxt med ämnena, till hur de ser på kemi 

och fysik och hur de anser att man kan jobba med dessa ämnen. Jag anser att intervjuerna gav en 

möjlighet att tolka resultaten ifrån observationsstudien ur en mer rättvis synvinkel. 
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Tillförlitlighet och äkthet 
 

Patel och Davidsson (2003) anser att tillförlitlighet inte kan tolkas utifrån vilket resultat som har 

framkommit i studien. Därmed anser de att tillförlitligheten bara kan fastställas genom att det tydligt i 

studien framkommer vilken intern logik som används. Jag anser därmed att jag har en hög 

tillförlitlighet då jag har varit noga med att beskriva hur jag har genomfört studien.  

Jag anser att detta arbete har en hög pålitlighet då alla steg och allt material som har används för att 

observera och intervjua finns dokumenterade i detta arbete samt hur materialet ha bearbetats. Faktorer 

som kan ge ett felaktigt resultat har också dokumenterats och nämns i metoddiskussionen av detta 

arbete. Därmed är det möjligt att återskapa en likadan observationsstudie och intervju som går att 

jämföra med de resultat jag kom fram till i detta arbete. 

Bryman (2014) definierar äkthet utifrån om studien ger en rättvis bild utav deltagarna. Utifrån Bryman 

(ibid.) tolkning av äkthet så anser jag att jag har en hög äkthet. Vikt har lagts vid att ge en rättvis bild 

utav deras åsikter utan att skuldbelägga någon deltagare. Resultatdelen innehåller dock mer 

information från en av pedagogerna då de gav ett mer fylligt svar på frågorna. 
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Resultat 

 

I det här kapitlet kommer resultaten av observation- och intervjustudien sammanställas. 

Observationsstudien kommer vara uppdelad i de olika miljöerna på förskolan, med början i de miljöer 

där fri lek förekom för att sedan fortsätta till de pedagogstyrda miljöerna. Därefter redovisas resultaten 

av intervjuerna. Det avsnittet börjar med vilken syn pedagogerna har på kemi och fysik, följt av hur de 

anser att de jobbar med ämnena och slutligen hur de söker ny kunskap och inspiration om ämnena.  

 

Observationsstudien 
 

Resultaten ifrån observationsstudien kommer att presenteras med hjälp av stapelgrafer där varje graf 

representerar ett aktivitetsområde på förskolan och varje stapel visar, i den här ordningen; antalet 

tillfällen där barn upplever kemi (stapel ett), antalet tillfällen där barn upplever fysik (stapel två), 

antalet tillfällen som pedagogerna lyfter fram kemi (stapel tre) samt antalet tillfällen som pedagogerna 

lyfter fram fysik (stapel fyra). De första två staplarna visar endast antalet tillfällen där barnen har 

upplevt eller uppmärksammat ett kemiskt eller fysikaliskt fenomen, men då det inte har 

uppmärksammats av någon pedagog, medan stapel tre och fyra visar alla tillfällen där pedagoger har 

uppmärksammat ett fenomen som något barn har sätt, eller egna fenomen som de har lyft fram till 

gruppen. Innehållet i varje stapel är till absolut största andelen definierade utifrån Areljungs lista över 

verb (2016). Ibland har det dock uppkommit situationer som inte har gått att definieras utifrån de här 

verben, men som ändå var värda att dokumentera. Dessa situationer är definierade utifrån Hansson et 

al. (2014) lista över innehållskategorier. För överskådlighetens skull presenteras de båda i samma 

stapel. 

 

Inomhusleken 
 

Inomhusleken var organiserad på liknande sätt på båda förskolorna. Under inomhusleken på 

förmiddagen hade barnen fri lek och valde själv vad de ville göra. Under eftermiddagen, medan barnen 

och pedagogerna var inne, användes valtavlor för att styra vart barnen befann sig. Under 

inomhusleken, både den fria leken och med hjälp av valtavlor, kom barnen i kontakt med ett stort antal 

både kemiska och fysikaliska fenomen (se graf 1 nedan). Bland annat var det ett barn som kände hur 

tejp kändes på fingrarna och undersökte därmed hur ett klister kan hålla ihop två material. Ett annat 

barn gjorde skum med tvål i handfaten och undersökte vad som händer när man blandar flera olika 

material (vatten, tvål och luft) med varandra, medan ett tredje barn gick balansgång på en låg inhägnad 

till ett lekområde och tränade på att styra sin tyngdpunkt. Barnen fick således uppleva många olika 

kemiska och fysikaliska fenomen medan pedagogerna, under denna tiden, intog en passiv roll i 

barnens upplevelser. Endast ett fåtal fenomen uppmärksammades, som till exempel hur en silkesjal 

låter när man gnuggar det i jämförelse med andra tyger, för att ge en kort lektion i hur olika material 

kan skapa olika ljud. 
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Graf1: barns interaktion och pedagogernas uppmärksammande av kemi och fysik i inomhusmiljön 

 

Utomhusmiljön 
 

Utomhusmiljön visade på en hel uppsjö av tillfällen för barnen att uppleva fysikaliska fenomen. Det 

förekom många tillfällen där barnen verkligen använde hela sin kropp för att utforska, som att gå 

balansgång eller rulla upp en skottkärra uppför en kulle. Några exempel på att rotera var barn som 

snurrade runt i en cirkel, medan några andra barn rullade ner för en backe. Ljud utforskades också, 

bland annat genom att kasta en spade på asfalten och slå skaftet på en bandyklubba på olika ställen på 

en träbänk för att skapa olika ljud. En del barn satte också ord på sina upplevelser av fysik i 

utomhusmiljön, såsom ett barn som hoppade ifrån en 1,5m hög ställning ner på den fuktiga sanden och 

tog sedan och beskrev för mig hur det kändes, hur det skildes sig ifrån i somras då sanden var torr och 

hur de trodde det skulle kännas att hoppa ner från den höjden på asfalt. I utomhusmiljön synliggjordes 

inte lika många händelser där barnen fick uppleva kemi. Ett exempel ändå var när en grupp barn satt 

och blandade vatten, sand, jord och löv för att göra en gegga.  

Pedagogerna var passiva i barnens utforskande även i dessa situationer och när de tog upp något 

perspektiv av fysik var det i andra sammanhang än i området fysik. Ett exempel är när en pedagoger 

ställde frågan ”vad händer när du kastar spaden?” hänvisades detta inte till ljudet det skapade eller hur 

den flög, utan var en retorisk fråga där det hänvisades till att barnet kunde skada någon annan. Deras 

roll verkade fokuserad på att ha en översyn av hela barngruppen vilket medför att de jobbade mer 

omvårdande än lärande.  
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Graf2: barns interaktion och pedagogernas uppmärksammande av kemi och fysik i utomhusmiljön 

 

Hallsituationer 
 

Hallen var en plats som det inte spenderades mycket tid i jämförelse med de andra områdena i den här 

studien. I hallsituationer handlar det om att barnen ska antingen ska klä på sig sina utekläder innan de 

ska gå ut eller så ska de klä av sig utekläderna när de kommer in. 

Barnen fick möta både kemiska och fysikaliska fenomen och pedagogerna uppmärksammade också 

fenomen av denna karaktär några gånger. Fenomen som synliggjordes som kemi och fysik var t.ex. 

kläder som hängde på krokar och pendlade sakta fram och tillbaka. De vanligaste som 

uppmärksammades av pedagogerna var temperaturskillnaden mellan utomhusmiljön och inomhus och 

vilka problem som kunde uppstå med blöta kläder. Det fanns också en del andra exempel där barnen 

utforskande kemi och fysik t.ex. då barn som hoppade med skor på sig, inne i hallen, för att utforska 

ljudet det skapade. I denna händelse fick de en tillsägelse att sluta med detta. De fick också en 

förklaring till varför (det kunde väcka barnen på avdelningen jämte som sov lunch) och gav därmed en 

kort lektion i hur ljudet sprids genom väggar. Dock var det intressant att hallen var den platsen där 

pedagogerna uppmärksammade mest fenomen i förhållande till hur lång tid som spenderades där. Det 

här var en plats där så gott som all interaktion med kemi och fysik skedde utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv. Detta var möjligt då pedagogerna jobbade mycket närmare barnen när de 

hjälpte dem av eller på med kläderna och där det fanns tid för korta, men målinriktade diskussioner 

mellan barn och pedagoger. 
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Graf3: barns interaktion och pedagogernas uppmärksammande av kemi och fysik i hallsituationer 

 

Matsituationer 
 

Matsituationer i förskolan är en aktivitet som förekommer vanligtvis vid 4 tillfällen under dagen; 

frukost, fruktstund, lunch och mellanmål. I dessa situationer är det barnen som ska äta och pedagoger 

sitter med för att hjälpa till med bestyr runt själva måltiden, samt att hjälpa till att starta diskussioner i 

barngruppen.  

Matsituationerna var ett tillfälle där de utforskande både kemi och fysik, både att barnen fick uppleva 

och att pedagogernas uppmärksammade. I jämförelse var lite av utforskandet kopplat till maten utan 

istället till saker runt omkring. T.ex. vid ett matbord fanns det ett brinnande ljus på bordet och ett barn 

kände ovanför ljuset och konstaterade att det var varmt. Vid ett annat bord berättade pedagogen hur 

låtsasljuset (ett till synes tjockt stearinljus som lös med hjälp av en diod) fungerade, och att det drevs 

med ett batteri. Diskussioner om teoretiska fenomen dök också upp och baserades på barnens tidigare 

upplevelser såsom när ett barn berättade hur en pilbåge fungerade eller ett annat barn återkallade sig 

om en gång någon kastade en vattenmelon. Som sagt var pedagogerna, i jämförelse med andra 

aktiviteter, aktiva i diskussionerna och ställde en hel del motfrågor. Denna situation där barnen och 

pedagogerna kunde umgås under en väldigt kontrollerad form verkade ge pedagogerna mycket tid att 

lyssna till vad barnen pratade om och gav därmed en grund för ett gemensamt utforskande.  
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Graf4: barns interaktion och pedagogernas uppmärksammande av kemi och fysik i matsituationer 

 

Samling/lästillfälle 
 

I båda förskolorna hade de en samling och en lässtund under tiden jag genomförde observationerna. 

Samlingarna genomfördes på båda förskolorna genom att barnen och pedagogerna satt i en ring på 

golvet och där pedagogerna gick igenom vad som händer under dagen, samt om någonting speciellt 

har hänt/kommer att hända. Lästillfället genomfördes genom att en pedagog läste för barnen och 

ställde frågor till barnen om det de precis hade läst.  

Både samlingen och lästillfället innehöll många tillfällen där kemi och fysik berördes, speciellt 

läsningen. I ena gruppen lästes en bok om en rullande pannkaka (och hur man tillagar den) och vid ett 

senare tillfälle om Nicke nyfiken som även den innehöll relevanta ämnen (till exempel diskning med 

en kort diskussion om hur man gör, vad man behöver och varför). I den andra förskolan handlade 

lässtunden om en kanin i den mörka skogen och teman som ljus och mörker förekom starkt i boken 

samt tändstickor spelade också en viktig roll. Ett exempel på vad som skedde under samlingen som 

kan kopplas till fysik är när en pedagog höll ett föremål gömt i händerna och beskrev dess 

karaktärsdrag och där barnen fick gissa vad det var för något (en sten). Här var barnens upplevelse av 

kemi och fysik nästan uteslutande ifrån vad som diskuterades i gruppen eller hände i boken. I 

jämförelse med matsituationerna var det under dessa aktiviteter pedagogerna som styrde hur barnen 

skulle uppmärksammas på kemi och fysik medan barnen var mer passiva. 
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Graf5: barns interaktion och pedagogernas uppmärksammande av kemi och fysik vid samling/lässtund 

 

Intervjuer 
 

I detta avsnitt presenteras resultaten av intervjuerna med två pedagoger, en från varje avdelning där jag 

också genomförde observationer.  

 

Pedagogernas syn på kemi och fysik 
 

Pedagogerna hade väldigt olika syn på kemi och fysik under sin uppväxt, pedagog 1 hade väldigt 

positiva minnen av ämnena, speciellt de laborationssalar hon hade tillgång till under sin skolgång, 

medan pedagog 2 hade mer negativa minnen: 

Jag var väldigt negativt inställd. Jag levde inte i ett sånt sammanhang där man pratade om 

kemi och fysik, man använde inte det språket. 

Båda anser dock att de ser på kemi och fysik i förskolan som någonting positivt. Pedagog 1 förklarar 

att då hon har egna bra minnen vill hon föra dem vidare. Medan pedagog 2 istället anser att då andra 

barn lever i sammanhang som hon gjorde under sin uppväxt är det viktigt att förskolan som institution 

möjliggör att alla barn får uppleva de här ämnena redan i en tidig ålder. Men pedagog 2 anser också att 

hon ser på deras egen uppväxt med kemi och fysik som en känd svaghet, hon vet att hur hon har sett 

på de här ämnena och jobbar medvetet för att stärka sina kunskaper i dessa områden, bland annat tar 

hon upp skapande av pedagogmallar och fortbildning inom dessa ämnen som någonting hon har jobbat 

med för att stärka sina egna kunskaper och ge en översyn i hur hon arbetar med de här ämnena.  
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Hur anser pedagogerna att kemi och fysik ska lyftas i förskolan 
 

På frågan hur de upplever kemi och fysik i förskolan var pedagogernas svar något skilda. Pedagog 1 

ansåg att kemi och fysik alltid har funnits, ” fast vi inte har satt ord på det”. Pedagog 1 menar vidare 

att just plocka in ord kan skapa en ”aha” upplevelse för att sedan kunna skapa en röd tråd kring de här 

ämnena till dess barnen börjar i skolan är otroligt viktigt för att de ska kunna ta del utav dessa ämnen. 

Hon anser också att kemi och fysik är mindre synliga i vardagliga sammanhang än till exempel matte 

och språk och extra fokus måste läggas på dem för att de inte ska missas. Hon lyfter också upp vikten 

av planerade tillfällen, att om intresset inte kommer från barnen kan pedagogerna initiera diskussion 

med barngruppen, till exempel nämner hon att ett populärt arbetsområde under de kallare månaderna 

är att jobba runt snö, is och vatten, och därmed använda detta som en utgångspunkt att prata om kemi 

och fysik. Pedagog 2 däremot lade mer vikt vid de vardagliga tillfällena: 

I mitt jobb som förskollärare så tänker jag att föra in det i vardagen med barnen med det 

som ingår i kemin, det kan ju vara maten, eller tvålen och när man använder sig utav olika 

material, flytande, fast form, allt det som vi använder i skapandet, degen och uteleken. 

Pedagog 2s syn på dessa ämnen är alltså mer fokuserat på hur man gör kemi och fysik synliga för 

barnen, och hon lägger en viss vikt på språket som används. Hon menar dock att detta inte behöver 

ligga till grund för ett fortsatt intresse för ämnena upp i skolåldrarna. Pedagog 2 la också mycket vikt 

vid att det gäller att lägga dessa tillfällen på rätt nivå för barnen så att de blir utmanade, utan att det är 

för svårt, för att sedan stegra utmaningen efterhand. Hon går sedan in på möjligheterna att göra 

laborationer tillsammans med barnen eller söka information tillsammans med dem om något de undrar 

över men tillägger: 

[…] speciellt i de naturvetenskapliga områdena att det lätt kan hamna i 

förmedlingspedagogik. Och då tänker jag att det blir ganska platt för många barn som inte 

har erfarenhet utav det, för de här barnen, speciellt i förskoleåldern så är det mycket 

experimenterande, mycket görande, att vi ska erbjuda sådant. 

Därmed fastslår hon att det inte är något klassrum som barnen kommer till i förskolan, utan en plats 

där man kan undersöka och experimentera för att lära sig om kemi och fysik. 

 

Hur söker pedagogerna inspiration och nytt material 
 

När det gäller att söka nya kunskaper och inspiration till att jobba med de här ämnena går 

pedagogernas åsikter isär något. Pedagog 1 anser att hon håller sig uppdaterade i hur man kan jobba 

med de här ämnena framförallt genom pedagogiska tidskrifter och genom att samtal med kollegor. 

Men hon uttrycker också en del frustration över att det inte finns någon inspiration och 

informationskälla som alla förskolor kan hämta idéer ifrån, utan att det blir lätt att arbetslaget blir 

isolerade ifrån nya sätt att jobba med de här ämnena. Pedagog 2 pratar om hur förskolan har jobbat 

aktivt för att söka nya inspirationer, bland annat har de anordnat så att pedagogerna kom iväg på 

föreläsningar som berörde dessa ämnen och hur man jobbar med dem på barnens nivå. Hon nämner 

också att förskolan har kontakt med andra institut när det gäller hållbarutveckling, vilket hon anser 

innehåller både kemi och fysik. Ytterligare anser pedagog 2 att tidigare år, då de på deras förskola 

gjorde krafttag med de här ämnena, gick de även igenom en hel del litteratur som berörde hur man 

jobbar med de här ämnena samt har de anordnat arbetsplatsträffar där: 

Pedagogerna har fått ansvara för olika experiment och så går man runt och testar själv som 

vuxen. Och då märker man hur upplevelsen påverkar, det är ju som trolleri, det blir 
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spännande, man vill veta varför, man ställer frågor och gör hypoteser automatiskt och det 

gör ju barnen också, de vill ju testa olika saker. 

Pedagog 2 anser därmed att de har en relativt bra uppfattning om hur man ska gå till väga för att få ny 

kunskap och inspiration om ämnena. 

 

Sammanfattning 
 

I förskolan kommer barnen i kontakt med kemi och fysik i alla miljöer. Under inomhuslekar och 

utomhustillfällen sker många tillfällen då barnen har möjlighet att undersöka de här ämnena, men 

under dessa tillfällen är pedagogerna passiva i sin lärarroll. I hall- och matsituationer, samt lästillfällen 

och samlingar är pedagogerna mer aktiva i att lyfta fram dessa ämnen, men barnen själva har färre 

möjligheter att utforska hur kemi och fysik fungerar. Intervjuerna visar på att de två pedagogerna som 

intervjuades hade helt olika upplevelser av kemi och fysik, men båda såg fördelar med att introducera 

ämnena för barnen redan i förskolan, även om de hade olika syn på hur och varför man skulle göra det. 

Hur de går till väga för att samla information och inspiration skilde sig också mellan pedagogerna. 
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Sammanfattande diskussion 
 

I den här delen kommer jag först gå igenom resultatet och göra frågeställningar kring dem. Efter det 

kommer jag göra en sammanfattning av metodval och dylikt för att sedan avsluta med vilka slutsatser 

jag drog av hela arbetet. 

 

Vad pedagogerna ser och hur de jobbar med kemi och fysik 
 

Resultatet visar att pedagogernas syn på vad kemi och fysik är och hur man jobbar med dessa ämnen 

skilde sig en hel del emellan de två pedagogerna som intervjuades. Deras inställningar till kemi och 

fysik är också olika där pedagog 2 hade en väldigt negativ inställning till kemi och fysik i under sin 

uppväxt, medan pedagog 1 hade en mycket mer positiv inställning. Pramling Samuelsson och 

Pramling (2008) anser att kunskapsområdena i de här ämnena saknas och det taget tillsammans med 

Spector-Levy, Baruch, och Mevarech (2013) som säger att dåliga ämneskunskaper i sin tur leder till en 

dålig inställning till ämnena. Min tanke med den här frågeställningen om deras egen uppväxt var för 

att se om det fanns något sorts samband mellan deras egen uppfattning om naturvetenskap och hur de 

hanterade ämnena i förskolan. I resultatet beskrivs hur pedagog 1 lyfte fram att en stor anledning till 

att hon hade en positiv bild utav naturvetenskap var för att skolan de gick i hade en nyrenoverad 

laborationssal och det skapade inspiration till lekar om laborationer. Pedagog 2 hade en negativ 

inställning då hon ansåg att de växte upp i ett sammanhang där man inte pratade om naturvetenskap. 

Men Pedagog 2 anser att de har dragit lärdom av sin egen uppväxt och vänt det till någonting positivt 

där de använder vad de egna upplevelserna till att identifiera barns behov i de här ämnena. Pedagog 2s 

beskrivning av hennes upplevelse och hur hon sedermera resonerar om vikten av att arbeta med dessa 

ämnen skiljer sig från vad Spector-Levy et al. (ibid.) säger om dåliga upplevelser av kemi och fysik 

och har istället tänt ett intresse att söka ut och lära sig mer om de här ämnena.  

När det gällde hur de beskrev kemi och fysik och arbetade med det i resultatdelen ansåg pedagog 1 att 

mycket av ämnena handlade om språket och att kunna sätta termer på vad ses och händer, speciellt 

kemi och fysik som är lätta att missa i vardagen. Det stämmer överens med vad Sjöström (2012) 

skriver. Han anser att det är språket som är viktigt, och om man inte sätter ord på de händelser som 

sker så kommer läropotentialen kraftigt påverkas då ord om ett fenomen är grundläggande för att 

kunna tolka den. Jag ser också ett samband mellan vad pedagog 1 uttrycker i frågan och vad Thulin 

(2011) nämner är den klassiska anledningen till att lära ut kemi och fysik i förskolan, nämligen att 

förskolan ska väcka intresse för ämnena till dess de går i skolan. Här ser jag det som att ämnenas värde 

tolkas utifrån vad barnen ska bli istället för vad de upplever nu. Pedagog 2s fokus ligger på barnens 

vardagliga upplevelser som är viktiga för att de ska lära sig om kemi och fysik. Det är en syn som 

delas av Thulin (ibid.) och Tytler (2010), nämligen att det är genom barnens interaktion med kemi och 

fysik i deras vardag som ska ligga till grund för deras upplevelse. Det här två synsätten mellan 

pedagogerna skiljer sig en del på ett sätt som jag anser belyser hur kemi och fysik kan ses utav 

pedagoger ute bland förskolorna. Men som jag ser på det måste dels arbetet ske på ett sådant sätt att 

det är relevant för barnen, samt på ett sådant sätt att kemin och fysiken i situationen belyses. 

Andersson och Gullberg (2014) däremot lägger vikt på att avancerade termer försvårar inlärningen av 

ämnena och att det är viktigare att lägga vikt vid de sociala interaktionerna med de här ämnena. Det är 

här som jag anser Areljung (2016) men också Hansson et al. (2014) arbete kommer in då de försöker 

på olika sätt reducera kemi och fysik till termer som är relevanta i förskolans vardag. Därmed kan 

situationer där kemi och fysik blir synliga vara på en nivå där barnen kan utforska dem med alla 

sinnena, men också där ord som är på deras nivå kan användas för att synliggöra kemi och fysik.  
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Hur barn upplever naturvetenskap i förskolan och vad pedagoger 

lyfter fram inom kemi och fysik 
 

Utifrån min observationsstudie visar resultaten att barnens läromöjligheter och pedagogernas 

möjligheter att lyfta upp kemi och fysik varierade kraftigt mellan olika situationer. Resultaten visar att 

vid lek i inne- och utemiljön hade barnen väldigt många upplevelser av både kemi och fysik. Deras 

upplevelser av ämnena skedde också genom görandet och skapandet men väldigt få ord användes av 

dem för att beskriva händelserna, vilket kan ha berott på det Thulin (2011) beskriver som educare. 

Nämligen att pedagogernas roller är att de ska vara omvårdare och när det finns tid ska de vara lärare. 

Då båda förskolorna hade stora barngrupper kan det vara en bidragande orsak till att det fanns mindre 

tid att gå in i specifika situationer då de skulle riskera att förlora överblicken av hela barngruppen. 

Med det i baktanken kanske det största problemet inte är att vilket sätt man lär ut ämnena eller vilken 

inställning pedagogerna har av ämnena. Kan det istället handla om att pedagoger helt enkelt måste 

välja bort lärotillfällen för att deras arbetsbörda är så stor att mycket tid måste ägnas åt omvårdnad av 

barnen? 

I hall- och matsituationer, samt vid lästillfällen och samlingarna var pedagogerna enligt resultatet mer 

närvarande i barnens upplevelser, men det försiggick på olika sätt. I hallsituationen såg jag något som 

Thulin (2011) tar upp, nämligen att om man inte belyser fenomen som sker kommer de sannolikt gå 

obemärkta förbi. I hallen lyftes kemiska och fysiska situationer fram, men det var då i ett omvårdande 

sammanhang där pedagogerna talade om till exempel kyla eller absorption var helt fokuserade på 

barnens välbefinnande. Det vill säga i hallen pratades det mycket om att man kunde bli blöt eller kall 

om man inte klädde sig korrekt, men ingenting djupare om varför kläderna höll dem torra/varma. 

Vid lästillfällena och samlingarna belyste pedagogerna massvis med kemiska och fysikaliska 

situationer, men det inträffade utifrån pedagogernas regler då frågorna som dök upp antingen ställdes 

utifrån boken som läste eller någonting på dagordningen i samlingen. De här situationerna går ifrån 

Vygotskij (1995) inlärningsmetod om den proximala utvecklingszonen, att det är barnens frågor som 

ska ligga till grund för hur man jobbar med kemi och fysik. Jag är dock förstående för att det såg ut 

som det gjorde då det inte alltid är möjligt att avbryta en styrd aktivitet för att undersöka någonting 

annat. Men dels gavs nästan inga tillfällen för barnen att ställa frågor under tillfället, bara tillfälle att 

svara på dem, och inte heller besvarades de frågor som dök upp från de här tillfällena under resten av 

observationstillfället. Därmed kanske den här typen av situationer ska ses över ifall man vill ha 

möjlighet att integrera kemi och fysik på ett meningsfullt sätt i dem? 

Matsituationerna skilde sig ifrån de andra i den benämningen att pedagogen fanns närvarande i 

barnens diskussioner och utmanade samt ställde följdfrågor till barnens funderingar. Vad jag såg var 

att det var en styrd aktivitet som också tillät en fri diskussion under tiden och denna arena tillät därmed 

pedagogen att lyssna på barnens tankar, utmana dem och samtidigt kunna äta. Det här följde i min 

mening den proximala inlärningsmetoden mycket närmare och barnens frågor blev grund för både 

frågor och svar från pedagogerna vid mattillfället. Men de här diskussionerna var till största delen 

teoretiska som Inan et al. (2010) uttrycker det, och för att barnen ska kunna ta till sig kemi och fysik 

på ett sätt som är betydelsefullt för dem måste det ske med hjälp av flera sinnen. Därmed kanske 

matsituationerna har vissa fördelar i och med vilket fokus som finns mellan barnen och pedagogen, 

men att tillfällets utformning kanske i grunden är dålig för att lära ut om kemi och fysik till barnen? 

  



22 
 

Slutsats 
 

För att lära ut kemi och fysik i barngruppen verkar det finnas två stora stötestenar: å ena sidan verkar 

det som att ramfaktorer som storleken på barngruppen och tidsåtgång gör att det blir svårt för 

pedagogerna att gå in och lyfta fram ämnena för barnen. Å andra sidan i de situationer som jag 

dokumenterade där pedagogen hade planerat aktiviteten i förväg såg jag inte heller situationer som 

tillät inlärning av ämnena på ett meningsfullt sätt, vilket kan påverka vad barnen lär sig. Men även om 

det är viktigt för pedagogerna att skapa situationer som barnen kan lära av finns det många 

ramfaktorer i verksamheten som kan ställa till problem, såsom tidstillgänglighet och barngruppens 

storlek, det är kanske inte resonabelt att förvänta sig att alla pedagoger ens har möjlighet att fokusera 

på de här ämnena på grund av att omvårdnadsbiten tar upp en för stor del. Likväl tyder intervjuerna på 

att intresset finns bland pedagogerna och de anser att de söker ny information med hur man kan jobba 

med ämnena även om de uttrycker olika sätt att implementera ämnena i förskolan. 

För att göra kemi och fysik synligt i förskolan för både barn och pedagoger kan Areljungs (2016) 

fokus på kemi- och fysikverb, eller Hanssons et al. (2014) substantiv vara användbara. Båda har sina 

fördelar för att synliggöra och att göra kemi och fysik relevanta, men min åsikt är att Areljungs metod 

fungerar något bättre till att lyfta fram och bearbeta kemi och fysik i förskolan. Verben gör det enklare 

att dels se vad som händer och sedan binda samman det till olika situationer, istället som jag ser att det 

blir med substantiven där det är föremålen någonting händer med som sedan måste jämföras med 

andra föremål. En svaghet jag har sett är att vissa kemiska och fysikaliska fenomen sållas bort då de 

inte lätt kan beskrivas med verb, men likväl tror jag de är en mycket användbar metod för att skapa 

mening med kemi och fysik i förskolan. 

 

Fortsatt forskning 
 

Ett sätt som jag är intresserad av att bygga vidare på denna studie är att göra en mycket mer 

omfattande observationsstudie, där antingen ett fåtal förskolor observeras under en längre period, eller 

att fler förskolor undersöks under en kortare period för att ge en mer högupplöst bild av hur kemi och 

fysik ser ut i barnens vardag. 
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Bilagor 
  

Bilaga 1 - observationsmallen 

 

Observatörens namn                                                                              Datum och tid 

 

Lokal                                                                                                           Antal personal 

 

                                                                                                                    Antal barn 

Tid, plats och händelse för barnets 

upplevelse av Kemi och Fysik 

Tid, plats och händelse för Pedagogens 

uppmärksammande av Kemi och Fysik 

 

 

  

 



 

 

Bilaga 2 – intervjufrågor 

 

 

1. Erfarenhet av att jobba som förskolelärare  

 

2. Vad tänker du på när jag säger Kemi? 

 

3. Vad tänker du på när jag säger Fysik? 

 

4. Vad behövs för kunskaper för att jobba med dessa ämnen? 

 

5. Ifall kunskap saknas, hur och ifrån vem skulle ni vilja ha stöd med Kemi och Fysik? 

 

  



 

Bilaga 3 - Introduktionsbrev 

 

Följebrev 

All data som samlas in under dessa experiment kommer endast användas som underlag till mitt 

examensarbete och det kommer endast vara jag som har tillgång till det oredigerade materialet. 

Materialet kommer användas till att kartlägga på vilka sätt barn kommer i kontakt med kemi och fysik 

i sin vardag, men framförallt hur förskolan arbetar för att lyfta fram dessa ämnen för barnen. 

Datainsamlingen kommer först och främst ske genom dokumentation vid ett tillfälle i barngruppen 

som sker med hjälp av papper och penna. En intervju kommer också genomföras med informanten för 

att ge en inblick i hur de upplever, funderar och vill jobba med kemi och fysik. 

Namn på informanter, barn, förskola samt andra identifierarande data kommer, i enlighet med 

personuppgiftslagen, avidentifieras från examenarbetet innan den publiceras. Informanten har rätt till 

att när som helst och utan några följdfrågor avbryta interjuver och andra aktiviteter. 

 

Syfte: 

Barn kommer i kontakt med kemi och fysik i sin vardag, men detta går ofta osynligt förbi, då de inte 

uppmärksammas på fenomen och händelser i sin omgivning. Syftet blir att fördjupa kunskap om hur 

kemi och fysik lyfts fram i verksamheten. Det finns därmed ett intresse för att undersöka hur 

pedagoger lyfter fram dessa ämnen så att barnen får ett tillfälle att själva undersöka dem. 

Pedagogernas inställning till hur de tänker och uppfattar vad som är kemi och fysik är också central 

för att få en inblick i hur dessa ämnen handskas på förskolan. För att uppnå syftet så kommer jag 

genomföra observationsstudier på två förskolor, samt en kort intervju med en pedagog på varje 

förskola. 

 

Frågeställning 1: På vilket sätt lyfts kemi och fysik fram i vardagssituationer utav pedagoger? 

 

Frågeställning 2: På vilka sätt får barnen kontakt med kemi och fysik i sin vardag? 

  



 

Bilaga 4 - Tabeller 

Kemiverb Fysikverb 

Blanda, lösa, separera hur substanser 

blandas med varandra och hur man kan dela 

upp dem i sina grunddelar 

 

Absorbera hur ett fast material tar upp 

vätskor 

 

Limma hur ytor på olika material sitter ihop 

 

Färga, hur färgämnen binder till en yta eller 

blandas I en vätska 

 

smälta, frysa, evaporera, kondensera hur 

substanser går mellan olika faser: fasta, 

flytande, gas 

dessa termer passar också in i fysiken då det 

handlar om energi konversation 

 

Rosta hur järn reagerar I kontakt med syre 

och vatten 
 

Snurra, rotera sväng momentum runt en 

central punkt 

 

Rulla rörelse runt en central punkt, vertikalt 

emot en yta 

 

Knuffa, dra, lyfta att använda kraft på 

någonting, ofta utav anledningen att flytta 

ett objekt genom att överkomma friktion när 

man knuffar eller drar eller gravitationen när 

man lifter 

 

Falla, fallrörelse på grund av gravitationen 

 

Ramla, hur objekt famlar över när jämvikten 

ligger utanför ytan som föremålet står på 

Studsa, hur objekt “återkommer” efter att ha 

träffat en yta 

 

Fastna, hur material fastnar vid varandra 

pga. magnetism eller statisk elektricitet 

 

Lysa, reflektera, skugga, låta, eko ljus och 

ljudvågor och hur de rör sig I rummet 

 

Flyta, sjunka flytkraften av olika vätskor och 

hur väl föremål flyter 
 

Tabell 1 kemi och fysikverben hämtade och översatt ifrån Areljungs (2016) 

Kemirelaterat innehåll Fysikrelaterat innehåll 

Materials och ämnes egenskaper 

Fasomvandling 

Kemiska reaktioner 

Partiklar i luften 

Övrigt (t.ex. blandningar) 

Mekanik (rörelse, friktion, gravitation, kraft, 

fart, tyngdpunkt) 

Ljud 

Ljus 

Laddning, elektricitet och magnetism 

Energiomvandlingar 

Astronomi 

Väder 

Övrigt (t.ex. värme, temperatur) 

Tabell 2 kemi och fysikrelaterat innehåll enligt Hansson et al. (2014) 

 


