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Abstract 
The aim of the study was to examine preschool teachers' perception and interpretation of 

simple chemical processes in the curriculum and which simple chemical processes they work 

with in preschool. The aim was also to investigate preschool teachers' perceptions of the 

importance of knowledge of the subject, focusing on chemistry. A qualitative approach was 

used in which interviews were conducted with five preschool teachers at three preschools. 

The results showed that the concept of simple chemical processes was difficult to interpret 

since preschool teachers found it easier to give specific examples of where chemical processes 

are included, than to define the very concept. Examples were given on simple chemical 

processes they work with and how they perform them in planned or spontaneous activities. 

The results showed that there is no material to any great extent for the children themselves to 

explore chemistry in addition to the outdoor environment. The scientific approach was 

visualized and the teacher´s role in this. The results showed that basic knowledge of the 

subject chemistry is important for structuring activities and guidance in the form of books and 

experiment boxes are used as support or inspiration. The study also illuminated the 

competence of didactic skills. Didactic skills also became visible in the study's results. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka förskollärares uppfattning och tolkning av begreppet 

enkla kemiska processer i läroplanstexten och vilka enkla kemiska processer man arbetar med 

i förskolan. Syftet var även att undersöka förskollärares uppfattning av vikten med 

ämneskunskap, med fokus på kunskap i ämnet kemi. En kvalitativ metod användes där 

intervjuer genomfördes med fem förskollärare på tre av kommunens förskolor. Vad man 

konkret gör i förskolans verksamhet är kopplat till förskollärarens innehållsliga uppfattning av 

läroplanstexten, vilket var fokus för denna studie. Studiens resultat visade på att begreppet 

enkla kemiska processer var svårtolkat då förskollärarna hade lättare att ge konkreta exempel 

på där kemiska processer ingår, än att definiera själva begreppet. Exempel gavs på vilka enkla 

kemiska processer man arbetar med i förskolan och hur de utförs i planerade eller spontana 

aktiviteter. Resultatet visade att det inte finns material framme i någon större utsträckning för 

barnen själva att utforska kemi förutom i utemiljön. Det naturvetenskapliga arbetssättet 

synliggjordes och pedagogens roll i detta. Resultatet visade att grundkunskap i ämnet kemi 

har betydelse för verksamhetens utforming och att handledning i form av böcker och 

experimentlådor används som stöd eller inspiration. Även ämnesdidaktiska kompetenser blev 

synliga i studiens resultat.  
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1. Inledning 
Kunskaper i naturvetenskapliga ämnen som biologi, fysik och kemi har stor betydelse för 

samhällets utveckling och förståelsen för männsikans inverkan på miljön 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Dessa ämnen finns därför integrerade Läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2011), som är ett av styrdokumenten som pedagoger i förskolan arbetar 

efter. I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2011) anges de mål som verksamheten ska sträva 

mot, men det anges inte hur man ska arbeta för att nå dit. De naturvetenskapliga ämnena har 

fått större plats i den reviderade läroplanen då strävansmålen förtydligats 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Naturvetenskapliga fenomen har ersatts med enkla kemiska 

processer och fysikaliska fenomen, vilket är ett förtydligande av att barnen i förskolan ska få 

möjlighet att utveckla sin förståelse och sitt kunnande om kemi och fysik. Inte bara biologi 

som det tidigare strävansmålet antydde. Läroplanen ger fortfarande utrymme för tolkning, 

men tolkningsutrymmet gällande de naturvetenskapliga strävansmålen har genom 

revideringen minskat. Barnen ska få möjlighet att utveckla förståelse och kunskap om enkla 

kemiska processer, men pedagoger i förskolan kan göra sin tolkning av vad detta begrepp kan 

vara. Didaktiska frågor som Vad? Hur? och Varför? är avgörande för vad som implementeras 

i verksamheten (Skolverket, 2010). Varför något görs i förskolan kan besvaras av att det anges 

i förskolans styrdokument och kommer inte att beröras i denna studie. Relevant för denna 

studie blir att undersöka Vad? och Hur? där fokus riktas mot ett begrepp i läroplanstexten 

kopplat till ämnet kemi. Vad man konkret gör i förskolans verksamhet är kopplat till 

förskollärarens innehållsliga uppfattning av läroplanstexten, vilket är fokus för denna studie.  

1.1 Syfte 

I förskolans läroplan står följande gällande kemi: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband 

i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska 

fenomen (Skolverket, 2011, s.10). 

 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattning och tolkning av begreppet 

enkla kemiska processer i läroplanstexten och vilka enkla kemiska processer man arbetar med 

i förskolan. Syftet är även att undersöka förskollärares uppfattning av vikten med 

ämneskunskap, med fokus på kunskap i ämnet kemi.  
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1.1.1 Frågeställningar 

 Hur uppfattar och tolkar förskollärare begreppet enkla kemiska processer i förskolans 

läroplan? 

 Vilka enkla kemiska processer arbetar man med i förskolan och hur kan det arbetet se 

ut? 

 Hur upplever förskollärare vikten av god kunskap om ämnet kemi i arbetet med det i 

verksamheten? 

1.2 Begreppsdefinition 

Kemi är vetenskapen om olika ämnens egenskaper, om hur de förenar sig med varandra eller bryts ner 

(kemiska processer) och om hur man tar reda på hur de är uppbyggda (analyserar dem). Man kan också 

uttrycka det så, att kemin är vetenskapen om molekylerna. Allt det vi kallar liv, har sin grund i kemiska 

processer (Nationalencyklopedin, 2014a). 

 

Kemisk reaktion, process i vilken ett system av ett eller flera ämnen, reaktanter, övergår i ett nytt system 

av andra ämnen, produkter. Vid de flesta kemiska reaktioner bryts och/eller bildas kemiska bindningar. 

Reaktanter och produkter kan vara grundämnen eller kemiska föreningar (Nationalencyklopedin, 2014b). 

En kemisk process är enligt definitionerna ovan hur olika ämnen förenar sig med varandra 

eller bryts ner, och därmed bildar nya ämnen.   
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

2.1 Förskolans pedagogiska uppdrag  

Det pedagogiska uppdraget i den svenska förskolan har under det senaste årtiondet fått en allt 

större betydelse (Utbildningsdepartementet, 2010). Den 1 juli 2011 infördes den nya 

Skollagen (SFS 2010:800) där förskolan blev en integrerad del i skolväsendet med syfte att 

befästa förskolan som den första delen i utbildningssystemet (Utbildningsdepartementet, 

2011). Förskolans uppdrag är att lägga grunden till ett livslångt lärande och verksamheten ska 

utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet där leken har en central roll 

(Skolverket, 2011). I samband med att den nya skollagen infördes, genomfördes även vissa 

förändringar och förtydliganden i förskolans läroplan. Ett förstärkt pedagogiskt arbete kan 

förbereda barnen för deras framtida skolgång och livslånga lärande. I den reviderade 

läroplanen har därför förtydliganden gjorts gällande mål och riktlinjer för för barns språkliga 

och matematiska utveckling samt naturvetenskap och teknik (Utbildningsdepartementet, 

2010). Målen i läroplanen är inte utformade som mål att uppnå utan anger en riktning att 

sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet (Utbildningsdepartementet, 2010). 

2.1.1 Kemi i läroplanen  

I förskolans nuvarande läroplan står följande gällande kemi: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband 

i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska 

fenomen (Skolverket, 2011, s.10). 

 

Enkla naturvetenskapliga fenomen som formuleringen löd innan revideringen, har här 

förtydligats till att nu omfatta enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

Utbildningsdepartementet har tagit fram en promemoria som redovisar bakgrunden till de 

ändringar som föreslås till den reviderade läroplanen kring respektive mål. Vilket kunnande 

(förmågor/färdigheter) som barnen ska ges förutsättningar att utveckla, gällande målet där 

begreppet enkla kemiska processer omnämns, är följande enlig Utbildningsdepartementet 

(2010, s.14): 

 

”En grund för förståelsen av olika naturvetenskapliga företeelser är upptäckten av 

samband och förändringar”. 

 

”Att t.ex. materia inte försvinner, men kan ändra form och utseende, är komplicerat men 

kan bearbetas genom att experimentera och samtala om kretslopp i natur och samhälle”. 

 

”Barn ska även ges möjligheter att upptäcka, utforska och samtala om enkla kemiska 

processer och fysikaliska fenomen”. 
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[…], ”att solen smälter snö”[…] 

 

”Fokus kan i stället ligga på att få bekanta sig med en rad olika processer och fenomen 

som t.ex. smak, doft, vatten i dess olika former (gas, fast och flytande)”, […] 

 

I ovanstående förmågor och färdigheter ses kopplingar till Nationalencyklopedins förklaringar 

gällande kemi, kemisk reaktion och kemisk process (Se 1.2 Begreppsdefinition). 

2.2 Naturvetenskap i förskolan 

Naturvetenskap är ”den sammanfattande benämningen på de vetenskaper som studerar 

naturen, dess delar eller verkningar. Hit brukar räknas fysik, astronomi, kemi, biologi och 

geovetenskap” (Nationalencyklopedin, 2014c). I Läroplan för förskolan berörs 

naturvetenskaper som biologi, kemi och fysik (Skolverket, 2011). Kunskaper i dessa ämnen 

har stor betydelse för samhällets utveckling och förståelsen för människans inverkan på 

miljön. ”Genom att succesivt upptäcka samband och förändringar kan barn  utveckla en ökad 

förståelse samt kunskaper om vissa begrepp, växter och djur och om hur människor, natur och 

samhälle påverkar varandra” (Utbildningsdepartementet, 2010, s.14).  

Naturvetenskap har sitt ursprung i människans nyfikenhet och i behovet av att veta mer om 

sambanden mellan sig själv och sin omvärld. I förskolan handlar därför naturvetenskap och 

teknik om att undersöka vardagsfenomen i barnets omgivning. ”När barn via lek ges 

möjlighet att upptäcka och undersöka väcks en nyfikenhet och förståelse för naturvetenskap 

och teknik och deras egen delaktighet i naturens kretslopp” (Utbildningsdepartementet, 2010, 

s.14).  

Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström (2011) beskriver vikten av att barn redan i förskolan 

får studera och reflektera över olika naturvetenskapliga fenomen. Författarna beskriver hur 

olika olika forskningsprojekt visat att förskolan lägger grunden till det livslånga lärandet och 

barnens tidiga upplevelser har stor betydelse för utvecklingen av deras förståelse när de går 

vidare till grundskolan. Skolverket (2012) beskriver ett skolutvecklingsprojekt där 

naturvetenskap och teknik går som en ”röd tråd” i undervisningen från förskola till skolans 

nionde år. Projektets huvudsakliga uppgift i förskolan, handlar om att hitta naturvetenskap och 

teknik i det som barnen redan gör i verksamheten och att barnen får bekanta sig med begrepp 

och företeelser. Det handlar inte om att barnen ska få lära sig så mycket, utan mer om att de 

ska ha roligt, få prova på och förberedas inför den fortsatta skolgången. 

2.2.1 Ett naturvetenskapligt arbetssätt  

Utbildningsdepartementet (2010) beskriver det naturvetenskapliga arbetssättet där barnen 

genom att iaktta, utforska och ställa frågor, lär sig att söka kunskap 
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(Utbildningsdepartementet, 2010). Det naturvetenskapliga arbetssättet är jämförbart med det 

utforskande och undersökande arbetssättet som Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée 

(2011), skriver om. Detta arbetssätt utgår från barnens nyfikenhet, intressen och 

frågeställningar och vad man kan se att de utforskar i sin lek. Där nyfikenheten föds är en bra 

utgångspunkt att börja utforskandet i vardagen där många fenomen finns, som hör till det 

naturvetenskapliga ämnesområdet.  

 

För små barn handlar kunskap om att utforska och göra omvärlden begriplig och greppbar. De 

undersöker och utforskar, sorterar och strukturerar, upptäcker likheter och skillnader i den 

värld de lever i (Björklund & Elm, 2003). Att utforska, ställa frågor och formulera hypoteser 

som sedan undersöks, är grunden i det naturvetenskapliga arbetssättet (Ideland & Malberg, 

2010; Elfström m.fl., 2011). I förskolans läroplan ser man kopplingar till det utforskande och 

undersökande arbetssättet där ”verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse 

för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för 

förskolans verksamhet” (Skolverket, 2011, s.9).  

2.2.2 Pedagogens roll i det naturvetenskapliga arbetssättet 

Ideland & Malmberg (2010) beskriver pedagogens roll som medforskare i det 

naturvetenskapliga arbetssättet. Genom att ställa frågor och motfrågor som exempelvis ”Vad 

tror du?” eller ”Hur skulle du kunna ta reda på det?” kan man som pedagog uppmuntra barnet 

att utforska och undersöka mer. Det är viktigt att inte vara allvetare och ge barnen svar på 

deras frågor. Om ett barn frågar vilken insekt de har hittat i skogen och pedagogen ger barnet 

svaret, kan barnet få uppfattningen av att pedagogen har alla svar. Genom att göra på ett annat 

sätt och ställa motfrågor som leder till nya frågor och undersökningar, uppmuntras barnets 

eget utforskande (Ideland & Malmberg, 2010; Thulin (2011).  

 

Helldén m.fl. (2011) beskriver att man inte kan överföra ett visst sätt att tänka till barnen, men 

att man kan hjälpa dem att finna vägar till naturvetenskapens värld och få förståelse för 

naturvetenskapens begrepp och teorier. Barn lär i samspel med andra och begreppet den 

proximala utvecklingszonen anger vilka möjligheter barnet har att utvecklas med stöttning av 

andra barn eller vuxna (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2011).  

 

Att det finns tillgång till olika former av material och utrustning är även en viktig faktor för 

att barnen ska kunna undersöka olika fenomen och företeelser i omgivningen (Skolverket, 

2014; Thulin, 2011). Pedagogens roll i det naturvetenskapliga arbetssättet är enligt 

beskrivningarna ovan att vara medforskare, ställa frågor, tillhandahålla material och 

utrustning samt att stötta barnet i deras utforskande i naturvetenskapens värld. 
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2.3 Ämneskunskap i förskolan 

Skolverket (2009) skriver att lärare med utbilning i naturvetenskap känner en större säkerhet 

att arbeta med naturvetenskap och det naturvetenskapliga arbetssättet än de som inte har 

naturvetenskaplig utbildning. Detta gäller främst i ämnen som kemi och fysik. I förskolan 

arbetar man inte på samma sätt som i skolan, med lektioner i olika ämnen. Ofta förekommer 

ett ämnesövergripande tematiskt arbetssätt (Riddarsporre & Persson, 2010), vilket även anges 

i Läroplan för förskolan (2011) som ett arbetssätt för att barnens lärande ska bli mångsidigt 

och sammanhängande. 

Elfström m.fl. (2011) anser att lärare måste vara kunniga i ämnet i fråga för att förstå barnens 

teorier och frågor, men även för att få fler idéer om hur barnen kan gå vidare med sina 

undersökningar. Författarna beskriver en situation på en förskola där barnen undersökte 

tulpaner. Barnen ritade och beskrev tulpanens kronblad och färger och hur det ”glittrade” i 

kronbladen. Störst intresse visade barnen kring tulpanens ståndare och pistill. När 

pedagogerna sedan analyserade och reflekterade över dokumentationen från barnens 

undersökning, bestämde de sig för att gå vidare med att barnen fick måla och försöka få fram 

det ”glittriga” i stället för att låta barnen undersöka och utforska ståndarna och pistillen 

närmare. Om pedagogerna hade varit mer insatta i blommans anatomi och biologi hade de 

troligtvis gjort ett annat val (Elfström m.fl., 2011).  

Även Helldén m.fl. (2011) beskriver vikten av att lärare har kompetensen att upptäcka 

möjligheter till naturvetenskapligt lärande i barnens utforskande. För att ge barnen möjlighet 

att förstå ett vetenskapligt begrepp är det en förutsättning att läraren själv har förmågan att 

förstå begreppet.  

Att andra kompetenser än ämneskunskap kan vara relevanta för förskollärare visar Andersson 

& Gullberg (2011) i sin studie. Förskollärare uttryckte där sin oro över bristande kunskap och 

negativ erfarenhet från sin egen skoltid. Ett syfte blev därför att undersöka om det fanns andra 

kompetenser än ämneskunskap som skulle kunna vara relevanta i arbetet med att utforska 

naturvetenskap. Studiens resultat visar på att ämnesdidaktiska färdigheter som att exempelvis 

fånga det oväntade, ställa frågor som utmanar och ha situerad närvaro, är andra kompetenser 

som är relevanta för att bedriva meningsfull naturvetenskaplig verksamhet. 

Sundberg (2014) har, under de första analyserna av sitt pågående forskningsprojekt, likt 

Andersson & Gullberg (2011) påvisat att naturvetenskaplig ämnesdidaktisk kompetens är en 

viktig faktor i arbetet med naturvetenskapliga aktiviteter. Kompetenser inom tre 

huvudområden beskrivs: ”ett förhållningssätt som tydliggör det naturvetenskapliga 

lärandeobjektet, förmåga att stötta och utmana barns undersökande” och ”kunskaper i några 

bärande naturvetenskapliga idéer” (Sundberg, 2014, s.24). I undersökningen uttryckte 

pedagoger att de ibland saknade naturvetenskaplig allmänbildning, men det framkom inte som 
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någon avgörande faktor. I stället var förskollärarnas syn på hur en förskola förväntas vara och 

vilken roll pedagogen förväntas ha, de mest avgörande faktorerna.  

Att förskollärare ofta har bristande ämneskunskap och en negativ attityd mot 

naturvetenskapliga ämnen, som Andersson & Gullberg (2011) upplevde i sin studie, bekräftas 

av Sundberg & Ottander (2013) som anger att tidigare forskning påvisat detta. Det bekräftas 

även i deras egen studie där de följde 65 förskollärarstudenter under sin utbildning 2008 - 

2012. I början av studien var majoriteten av studenterna positivt inställda till naturvetenskap, 

men vid vid närmare undersökning visade det sig att studenterna i början av sin utbildning 

kopplade naturvetenskap till ”natur” och därför varit positivt inställda till ämnet. Vid en mer 

akademisk tolkning av begreppet naturvetenskap visade det sig, att först efter två terminer 

med naturvetenskaplig inriktning och två praktikperioder, kunde man se en positiv inställning 

till naturvetenskap hos studenterna.  

 

Thulin (2011) har i sina studier funnit att lärandeobjektet, exempelvis naturvetenskapliga 

begrepp, blir osynligt för barnen om inte förskollärarna använder dessa begrepp eller talar om 

naturvetenskapliga fenomen och processer. Barnen får ofta själva söka svar och mening i 

aktiviteter som iscensatts av förskolläraren, men där förskolläraren inte följer upp med 

fortsatta diskussioner eller frågor, utan finns endast som stödjare under aktiviteten. För att 

synliggöra lärandeobjektet behöver förskollärarna använda det naturvetenskapliga språket och 

behöver därför ha kunskap i ämnet.  
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2.4 Teoretisk utgångspunkt 

2.4.1 Fenomenografi 

En fenomenografisk ansats används för att hantera vissa typer av forskningsfrågor knutna till 

pedagogiska miljöer (Marton & Booth, 2000). Det handlar om att utforska hur människor 

erfar ett fenomen, där erfara kan vara synonymt med sätt att förstå, uppfattningar, sätt att 

begripa eller begreppsbildning (ibid). Målet med en fenomenografisk studie är att fokusera på 

variationen av olika sätt att erfara fenomenet (ibid). Fenomenet i denna studie består av ett 

begrepp i läroplanstexten.  

 

Enligt den fenomenografiska teorin, där lärande kan diskuteras utifrån termer som vad och 

hur, är det pedagogens innehållsliga uppfattning av läroplanen som är avgörande för hur en 

pedagog implementerar det i verksamheten (Marton & Booth, 2000). Här ses en koppling till 

studiens syfte och frågeställningar om hur förskollärare uppfattar och tolkar det som står 

skrivet om enkla kemiska processer, och hur man arbetar med det i förskolan. Denna studie 

utgår därför från en fenomenografisk forskningsansats där vad och hur undersöks.  
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3. Metod 
Studien har en kvalitativ inriktning där fokus riktas mot begreppet enkla kemiska processer 

och förskollärares uppfattning och tolkning av detta begrepp. 

3.1 Intervju som metod 

Den kvalitativa forskningen intar en kunskapsteoretisk och tolkningsinriktad ståndpunkt, 

vilket betyder att tyngdpunkten ligger på en förståelse av den sociala verkligheten som 

grundas i hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet (Bryman, 2011). Denna studie 

inriktar sig mot förskolans miljö och verksamma förskollärare. För att undersöka hur 

förskollärare uppfattar och tolkar ett visst begrepp i ett styrdokument användes intervjuer som 

metod. Intervjuer ses inom fenomenografin som en bra metod för att belysa andras sätt att 

prata om och erfara ett fenomen (Marton & Booth, 2000).  

Metoden valdes med tanke på att deltagarna skulle kunna ge mer uttömmande respons vilket 

hade blivit svårare i en enkätundersökning. Observationer hade kunnat genomföras för att få 

svar på den andra frågeställningen i undersökningen, men valdes bort på grund av att 

observationer i verksamheten kräver mer planering och är tidskrävande. Uppfattningen är att 

intervjuer med verksamma förskollärare kan ge svar på vilka enkla kemiska processer man 

arbetar med, utan att ha observerat det i verksamheten. Intervjuformen semistrukturerad 

intervju användes vilket innebär att samma frågeformulär användes i alla intervjuer men att 

ordningsföljden på frågorna kan variera och följdfrågor kan ställas (Bryman, 2011). I en 

semistrukturerad intervju finns möjligheten att ställa mer öppna frågor för att deltagarna ska 

kunna svara med egna ord, utveckla sina tankar och ge ett fylligare svar. 

3.2 Urval 

Undersökningen grundar sig på intervjuer med verksamma förskollärare. Den nya skollagen 

och den reviderade läroplanen har stärkt och tydliggjort förskollärares roll och ansvar. 

”Förskollärare har ansvar för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och 

utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik” (Skolverket, 2011, s.11). Av den 

anledningen valdes att endast använda utbildade förskollärare. Intervjuer med fem 

förskollärare på tre av kommunens förskolor genomfördes. Urvalet kan liknas vid ett 

bekvämlighetsurval där urvalet består av de personer som finns till hands för tillfället 

(Bryman, 2011). I studien består urvalet av de personer som visat intresse för att delta i 

undersökningen, vilket får anses som en viktig faktor för att undersöka frågeställningarna i 

relation till undersökningens omfång.  
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3.3 Planering och genomförande 

I enlighet med de forskningsetiska principer som finns togs först kontakt med berörd 

förskolechef för att ge information och få tillstånd att genomföra studien. Ett informationsbrev 

skickades till den som är pedagogisk samordnare på respektive förskola, där syftet med 

undersökningen redovisades samt önskemål om att få kontakt med förskollärare som ville 

delta i studien. Intervjutillfällen bokades in med respektive förskollärare via e-post eller 

telefonsamtal. Fyra intervjuer bokades in, varav en avbokades på grund av sjukdom. På en 

förskola genomfördes två intervjuer som bokades spontant på plats.  

Alla intervjuer genomfördes i ett enskilt rum för att undvika störningsmoment. Vid varje 

intervjutillfälle var endast intervjuare och intervjudeltagare närvarande. Ljudinspelning via 

dator användes vid varje intervju för att senare transkriberas, skrivas ut och analyseras. Om 

man endast för anteckningar under intervjun, riskerar den som intervjuar att distraheras och är 

därför inte uppmärksam på det som sägs och kan missa att följa upp intressanta synpunkter 

(Bryman, 2011). Ljudinspelningen pågick under hela samtalet för att inte missa eventuell 

viktig information. 

Varje intervju inleddes med att intervjudeltagarna fick muntlig och skriftlig information om 

deras rättigheter och efter att de skriftligen bekräftat att de mottagit informationen och 

samtyckt till sitt deltagande startade intervjun. Intervjudeltagarna fick inte ta del av 

intervjufrågorna innan intervjun startade för att fånga verkligheten i deras svar och inte hur de 

skulle vilja arbeta. Samma intervjufrågor ställdes till alla deltagare (se Bilaga 1) för att söka 

svar på frågeställningarna. Frågorna ställdes i den ordningen, men några följdfrågor 

varierades beroende på vad intervjudeltagaren svarade.  

3.4 Etiska hänsynstaganden 

Hänsyn har tagits till de forskningsetiska principer som finns (Vetenskapsrådet, 2011). Fyra 

huvudkrav är formulerade enligt följande: 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

Informationskravet uppfylldes genom att tydlig information gavs till förskolechef och alla 

deltagare angående undersökningens syfte. Intervjudeltagarna informerades om att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst under processens gång har möjlighet att 

avbryta. Enligt samtyckeskravet har tillstånd erhållits av förskolechef och förskollärare. De 

förskollärare som deltog i intervjuer gav skriftligen sitt samtycke till att delta. 

Konfidentialitetskravet innebär att det i studien inte går att avslöja deltagarnas identitet eller i 
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vilken förskola deltagaren är verksam. Deltagarna fick i materialet fiktiva namn, som inte kan 

härledas till deras faktiska identitet eller arbetsplats. Enligt nyttjandekravet kommer materialet 

i studien endast användas i denna studies syfte. Efter undersökningens färdigställande 

kommer allt material att förstöras.  

3.5 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om studiens trovärdighet och att materialet samlats in på ett noggrant sätt 

(Roos, 2014). Alla intervjudeltagare fick samma förutsättningar och samma intervjufrågor. 

Intervjuerna spelades in för att reliabiliteten skulle bli så hög som möjligt.  

3.6 Validitet 

Studiens validitet innebär att bedöma om man har undersökt det som angavs i studiens syfte 

och om rätt metod har använts (Roos, 2014). Kopplat till studiens syfte och frågeställningar 

användes intervju som metod. En komplettering med exempelvis observationer hade ökat 

studiens validitet. Validitet är även ett mått på om resultatet kan generaliseras på andra 

personer, sammanhang eller miljöer (Bryman, 2011). Studiens resultat kan endast relateras till 

de personer som har deltagit och inte till verksamheten generellt.  

3.7 Metodologisk ansats 

Det empiriska materialet analyserades utifrån en fenomenografisk ansats med avsikt att belysa 

hur intervjudeltagarna förstår ett fenomen (Marton & Booth, 2000). I denna studie 

analyserades hur förskollärarna uppfattar och tolkar begreppet enkla kemiska processer. 

Tanken var att hitta likheter och skillnader mellan intervjupersonernas svar på vad enkla 

kemiska processer kan vara. Dessa svar ledde till olika beskrivningskategorier, det vill säga 

olika sätt att erfara, enligt fenomenografin. Dessa beskrivningskategorier bildar en enhet som 

kallas utfallsrummet. ”Utfallsrummet är den sammansättning beskrivningskategorier som 

omfattar distinkta grupperingar av aspekter av ett fenomen samt relationerna dem emellan” 

(Marton & Booth, 1997, s.163). 
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4. Resultat och Analys 
Reslutatet i detta avsnitt grundar sig på intervjuer med fem förskollärare. För att avidentifiera 

intervjudeltagarna har varje förskollärare fått ett fiktivt namn (se Tabell I). Resultatet 

redovisas utifrån frågor som ställts i intervjun kopplade till studiens forskningsfrågor.  

Tabell I: Fiktiva namn på intervjuade förskollärare samt antal verksamma år i förskolan. 

Fiktivt namn Tid som förskollärare Tid i förskolan innan examen 

Filippa 6 månader 25 år 

Märta 7 månader 7 år 

Lotta 1 år 5 månader - 

Sofia 1 år 3 månader - 

Vera 7 år Vikarie 2 år 

 

4.1 Vad är kemi? 

Intervjudeltagarna fick först svara på frågan ”Vad är kemi för dig?” för att få en uppfattning 

om vad ämnet innebär för dem. Märta och Vera kopplar kemi med den egna skolgången och 

beskriver ämnet som svårt och tråkigt. 

”[…] kemi, jättesvårt, kan ingenting, förstår ingenting, jättehemskt… 

sen man gick på högstadiet själv.” (Märta) 

 

”Alltså det första jag tänker på är ju alla de här tråkiga kemiska formlerna 

 och allting som man läste på gymnasiet, eller ja under sin egen skoltid…. 

Jag har liksom inte några bra känslor.” (Vera) 

 

Även Lotta kopplar kemi till den egna skolgången men ger en positivare bild av ämnet. 

 

”Typ….högstadiet. Nej men det är ju inte så avancerat som det låter, det är det ju inte. 

Det låter lite farligt fastän det….fast så hemskt är det ju inte.  

Det är ganska roligt…och lättsamt egentligen.” (Lotta) 

 

Filippa tänker på vätskor, molekyler och atomer när hon får frågan om vad kemi är för henne. 

Även naturen och människokroppen samt undersökningar och experiment är hennes första 

tankar. Sofia gör en vidare tolkning av begreppet kemi: 

”Allt….för mig. Allting bygger ju... 

byggstenar helt enkelt, skulle jag vilja svara på den frågan.” (Sofia) 
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4.2 Vad innebär begreppet enkla kemiska processer? 

För att få svar på den första frågeställningen ställdes frågan: ”Hur tolkar du begreppet enkla 

kemiska processer? Vad är det barnen ska utveckla och lära enligt din tolkning?” Tre 

kategorier av svar kan utläsas ur det transkriberade materialet, vilka fått benämningarna:  

Rätt nivå, Kemi i vardagen och Konkreta exempel.  

4.2.1 Rätt nivå 

Fyra av fem förskollärare ger svar som kan sättas in i denna kategori. Alla utom Lotta anser 

att enkla kemiska processer handlar om att hitta rätt nivå som passar för barnen i förskolan. 

”Det måste ju vara på en nivå så att man kan synliggöra det för barnen. 

 Inte nåt stort och väldigt komplicerat.” (Filippa) 

 

”De här små små gjejerna som går att få ner på våran nivå.” (Märta) 

 

”Ja det tycker inte jag att man kan säga, att de ”ska” lära sig nånting, utan allting handlar ju 

om på vilken nivå barnet är.” (Sofia) 

 

”Jag tycker att det här är väldigt svårt…det är väldigt luddigt.  

Enkla kemiska processer, ja ha men gud vad ska man liksom…ta på?  

Vad är kemi för de här små?” (Vera) 

4.2.2 Kemi i vardagen 

I denna kategori kopplar alla förskollärare utom Filippa begreppet enkla kemiska processer 

till sådant som man hittar i vardagen. Exempel på vad kemi i vardagen kan vara redovisas 

under nästa kategori. 

”Sen när man har läst lite så har man ju börjat och vidga sig lite  

och förstår att det är ju väldigt mycket i vardan som är kemi  

som man aldrig har tänkt på.” (Märta) 

 

”Vardagliga saker känner jag att det är för barn.” (Lotta) 

 

”[…] annars så är det ju vardagsgrejer de gör, men som de inte är medvetna  

om att det är det [kemi, förf. anm.] de gör.” (Sofia) 

 

”[…] alltså i vardan. I den vardagliga verksamheten…ja.” (Vera) 

4.2.3 Konkreta exempel 

Tre av förskollärarna anser att en enkel kemisk process kan vara att blanda. Det är det enda 

konkreta exemplet som flera förskollärare angett i sitt svar. De uttrycker detta på följande sätt: 
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”Man kan till exempel blanda olika vätskor… 

man kan blanda olja med vatten och se vad som händer.” (Filippa) 

 

”Ja men för mig är nog det att få en förståelse för att jag blandar ”det här” med ”det här” 

eller jag sätter samman de här två…ja ämnen eller vad det nu kan handla om. Och att det 

händer nånting annat då. Att det utvecklas nånting av det…att vi liksom får förståelse för 

att…ja vad som händer…en utveckling i det eller hur jag ska förklara mig.” (Märta) 

 

”Ja men det är ju just det här om saker blandar sig eller delar upp sig.” (Lotta) 

 

Alla förskollärare ger konkreta exempel när de tolkar begreppet enkla kemiska processer, men 

förutom att blanda som redovisats ovan ger alla förskollärare olika konkreta exempel. Enkla 

kemiska processer enligt förskollärarnas respektive tolkning är: baka, vattnets olika former, 

vad som löser sig eller inte, kroppen, kolsyrat vatten, såpbubblor, tvål och naturen. 

Förskollärarna uttrycker detta på följande sätt: 

”Man bakar, och vad händer när du bakar, ja liksom, så häller man i bakpulver 

 och därför så blir det stort. Provar vi utan så blir det platt.” (Lotta) 

 

”Man kan ta in snö som man smälter och visa hur det är i fast och flytande former.  

Även att koka så man får i gasform.” (Sofia) 

 

”Det handlar ju om det är vätskor eller inte,  

vad som löses upp och vad som inte löses upp.” (Sofia) 

 

”Vad är det faktiskt som händer i kroppen och varför behöver kroppen det här?” (Vera) 

 

”[…] titta på kolsyrat vatten…varför bubblar det?” (Filippa) 

 

”[…] sånt som passar sig i förskolan, jag menar man kan göra såpbubblor[…]” (Sofia) 

 

”[…] ja men hur en tvål fungerar och löddrar[…]” (Märta) 

 

”Man kan titta i naturen också, vad som händer med…  

varför blir bladen gröna till exempel och vad som händer och sker.” (Filippa) 

 



 

15 

 

4.3 Vilka enkla kemiska processer arbetar man med? 

Tre teman kan utläsas ur det transkriberade materialet som ger svar på den andra 

frågeställningen gällande vilka enkla kemiska processer som man arbetar med i förskolan; 

Vatten, Blanda och Experiment. Dessa tre teman redovisas i följande avsnitt. 

4.3.1 Vatten 

Alla intervjuade förskollärare nämner vatten som något man arbetar med. Alla utom Märta 

beskriver att barnen utforskar vattnets olika former (fast-, flytande- och gasform). Lotta, Sofia 

och Vera beskriver att barnen uforskar kring snö, is och vatten, där is och snö smälter till 

vatten och att vatten fryser till is. Sofia säger så här: 

”Ja men som när det var vinter, att ja nu smälter vi det här…  

vi tar in is och snö och tittar vad som händer. 

 Och likadant ställer ut vatten, vad händer med det här vattnet  

om vi ställer ut det?” (Sofia) 

 

Filippa beskriver att man har arbetat med vatten och dess former och då även berört 

vattenmolekylen. Barnen fick rita vattenmolekyler för att synliggöra att den består av två 

väteatomer och en syreatom. Filippa beskriver även att de arbetat med hur ämnen löser sig i 

vatten. Märta beskriver ett experiment som hon kallar för den ”magiska hinken” där färgat 

vatten hälls i en hink och kommer ut som ofärgat.  

4.3.2 Blanda 

I temat vatten går även temat blanda in, där Filippa, Lotta och Sofia beskriver hur vatten 

blandas med olja, mjölk/filmjölk eller sand. Här undersöks vad som händer om olika ämnen 

blandas, vissa ämnen kan blandas och vissa ämnen kan inte blandas. Lotta beskriver så här: 

”[…] det räcker ju med att säga till dem att nu blandar det sig, typ… Häller jag vatten i 

filmjölken så blir det inte så, utan det skiktar sig.” (Lotta) 

Filippa, Lotta och Sofia beskriver hur barnen får baka och blanda ingredienser till en deg eller 

trolldeg. Filippa beskriver en kemisk process vid bakning: 

”Bakar bullar till exempel, och det är ju också en kemisk process. Att man blandar olika 

material… eller det heter det ju inte, men… olika…ja…[ingredienser, förf. anm.]  

och så sker det en process där… när man blandar så blir det nånting nytt av det.” (Filippa) 

 

Märta och Sofia beskriver hur barnen får blanda såpbubblor. Sofia som tidigare nämnt 

såpbubblor som ett konkret exempel i sin tolkning av begreppet enkla kemiska processer, 

säger här: 

”Återigen då såpbubblor som är en så tydlig grej för förskola.” (Sofia) 
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4.3.3 Experiment 

Alla förskollärare nämner att de arbetar med olika experiment som finns i olika 

experimentlådor som tillhandahålls genom ett projekt i kommunen. Alla ger inte exempel på 

dessa experiment men Märta och Lotta nämner att att man gjort experiment med bakpulver 

som blev lava ur en vulkan och Märta nämner även experiment med brustabletter. Märta och 

Vera berättar att det följer en pärm till experimentlådan med förslag på experimentövningar 

som man kan göra tillsammans med barnen. Vera berättar om ett experiment som finns i en 

specifik bok. Även Märta nämner denna bok och båda använder den som en handbok. Märta 

och Vera säger så här om boken: 

”Och den är ju väldigt lättanvänd då det står tydligt och så där.  

Så den är ju väldigt bra som ett uppslagsverk.” (Vera) 

 

”Det kan tyckas lite otäckt och så där. Då är det gott att ha de där handfasta tipsen 

 och trixen så man har nåt att börja med i alla fall.” (Märta) 

 

4.4 Hur kan arbetet med enkla kemiska processer se ut? 

För att komplettera svaret på den andra frågeställningen om hur arbetet med enkla kemiska 

processer kan se ut, kan intervjudeltagarnas svar delas upp i två kategorier: Planerade 

aktiviteter och Spontana aktiviteter.  

4.4.1 Planerade aktiviteter 

Planerade aktiviteter kan vara experiment från experimentlådor vilket alla förskollärare 

nämner, eller experiment tagna från en bok som Märta och Vera nämner. Tre av förskollärarna 

nämner baka som en planerad aktivitet. Filippa, Märta och Vera nämner tema som en planerad 

aktivitet. De beskriver vad de arbetat med i sina teman: 

”Sen har vi haft tema vatten. Och det är ju också… vattnet i olika former.  

Och då pratade vi också om hur vattenmolekylen såg ut.” (Filippa) 

 

”Jag tänker bara på när vi gjorde sådana här vulkaner här för ett tag sen.  

Det vart ju ett litet minitema i sig under nån vecka… Så där gjorde vi ju egna vulkaner i 

trolldeg och vi gjorde det ute i sandlådan. Vi forskade lite med lärplattan…  

vad vulkaner är och sen gick vi vidare in på jordbävningar.” (Märta) 

 

”Vi har kört några veckor… fem-sex veckor… alltså kemi och fysik. Och fem-sex veckor språk 

och kommunikation i blocks så, så man riktar in sig lite extra på det.” (Vera) 
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4.4.2 Spontana aktiviteter 

Alla förskollärare nämner spontana aktiviteter där barnen testar, provar sig fram och utforskar 

själva. Det kan vara vid matsituationer, i sandlådan eller utomhus där de undersöker vatten, 

snö/is och sand. Filippa nämner även blanda färger och vattenfärg som en spontan aktivitet. 

Alla förskollärarna nämner även att spontana situationer uppstår när barnen undrar och frågar 

något. Filippa, Märta och Vera påpekar att det i sådana situationer är viktigt att man som 

pedagog är vaken för vad de vill lära och att man kan spinna vidare på det. Vera uttrycker det 

så här: 

”Så att… det är väl just att kunna följa barnen i vardan när de upptäcker nånting…  

liksom att man kan spinna vidare på det då.” (Vera) 

 

Filippa och Lotta nämner att man som pedagog ska vara utforska tillsammans med barnen och 

Filippa uttrycker det som att vara medforskare. 

”[…]man behöver ha ”kemi-ögonen” på sig… när barnen utforskar alltså,  

att man är medforskare med barnen.” (Filippa) 

 

Märta beskriver vikten av att som pedagog vara närvarande för att kunna ”utmana tänket” i de 

spontana situationer som uppstår. Hon och Sofia nämner båda nackdelar med spontana 

aktiviteter där barnen utforskar själva. 

”Men då är man ju inte med och hör vad som händer 

och sker och kan fånga upp.” (Märta) 

 

”Men för att barnen själva ska veta att det är kemi de håller på med  

så då är det ju när man är med, annars så är det ju vardagsgrejer  

de gör men som de inte är medvetna om att det är det dom gör.” (Sofia) 

 

På frågan om det finns material framme så barnen själva kan utforska kemi svarar alla 

förskollärare att det inte finns det i någon större utsträckning. Filippa nämner färg i 

målarrummet och Märta och Sofia nämner båda att det finns material gällande naturvetenskap 

och teknik, men att det inte finns material kring ämnet kemi som barnen kan utforska själva. 

Utomhusmiljön och vatten, snö och is är något som flertalet pedagoger nämner. Vera 

beskriver förhållandet mellan planerade och spontana aktiviteter. 

”Alltså det känns som att det nog än så länge är mest… alltså vi som styr… 

sen så är det väl… alltså att man mer kan följa barnen  

när man märker att de är intresserade.” (Vera) 
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4.5 Vikten av kunskap i ämnet kemi 

Fyra av fem förskollärare ger svar som tyder på att det är viktigt att ha en grundläggande 

kunskap i ämnet kemi. Märta och Vera beskriver hur man använder sin kunskap och bryter 

ner det till barnens nivå på förskolan. Vera uttrycker sig så här: 

”Alltså… grundkunskap behöver man ju ha. Men sen är det ju det att man  

behöver ju veta hur man ska bryta ner det till barnens nivå.” (Vera) 

 

Märta och Lotta beskriver att man inte ska vara rädd för att ta reda på saker tillsammans med 

barnen. Om man inte har kunskapen så ska man inte vara rädd för att prova på eller att 

misslyckas. Lotta uttrycker sig så här: 

”[…] att ”jag vet faktiskt inte varför det blir så här”  

men att vi kan kolla upp det. […]  

Fast det kanske är viktigt att man inte är rädd för det.” (Lotta) 

 

Lotta är den enda förskolläraren som ger ett nekande svar på om kunskap i ämnet kemi är 

viktigt. I hennes svar kan ändå utläsas att grundkunskap ändå är av betydelse. 

”Nej egentligen inte. Bara man vet vad man gör just den saken…  

ja att man kan förklara att ”det här” är så på grund av ”det”.” (Lotta) 

 

Av de fyra förskollärare som tillfrågats om ämnet kemi ingått i deras utbildning svarar 

Filippa, Märta och Sofia att det har gjort det. Alla tre har valt en kurs i ämnet naturvetenskap 

och teknik, där kemi har ingått. Den fjärde förskolläraren valde en annan kurs och har inte 

kommit i kontakt med ämnet under utbildningen eller fått någon fortbildning.  
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4.6 Sammanfattande analys 

Utifrån en fenomenografisk ansats där avsikten var att belysa hur intervjudeltagarna förstår ett 

fenomen (Marton & Booth, 2000), analyserades det transkriberade materialet från intervjuer 

med fem förskollärare. Syftet var att undersöka förskollärares tolkning av begreppet enkla 

kemiska processer och hur man arbetar med det i förskolan. Avsikten var att leta efter 

beskrivningskategorier i utfallsrummet (Marton & Booth, 2000). I det transkriberade 

materialet hittades svar på alla frågeställningar och olika mönster i form av svarskategorier 

och teman framträdde. 

4.6.1 Vad begreppet enkla kemiska processer innebär 

Analysen av resultatet visade att det är lättare att ge konkreta exempel på där kemiska 

processer ingår än att definiera själva begreppet. Förskollärarna tolkade begreppet enkla 

kemiska processer som ett konkret exempel, något som man hittar i vardagen eller att det 

handlar om att hitta rätt nivå på aktiviteter och situationer som är anpassat för barn i 

förskolan, vid en konkret fråga angående detta.  

4.6.2 Vilka enkla kemiska processer man arbetar med 

Vilka enkla kemiska processer man arbetar med i förskolan kategoriserades i resultatet i tre 

teman: vatten, blanda och experiment. I den sammanfattade analysen av förskollärarnas 

tolkning eller beskrivning av vad man arbetar med i förskolan, ses flera exempel på enkla 

kemiska processer. Majoriteten av förskollärarna beskrev blanda som en kemisk process. I det 

transkriberade materialet hittades exempel på hur olika ämnen kan- eller inte kan blandas. 

Vatten som blandas med olja, mjölk och sand är några exempel från det transkriberade 

materialet. Kemiska processer där färger blandas, olika ingredienser blandas till trolldeg eller 

bakning och att blanda till såpbubblor, är några exempel på vad som hittades i analysen. Att 

utforska vattnets egenskaper och dess olika former (fast- flytande- och gasform) ses i analysen 

som ytterligare en kemisk process som fyra av fem förskollärare nämnde. Även experiment 

med bakpulver och brustabletter hittades i analysen där kemiska processer ingår.  

4.6.3 Hur arbetet med enkla kemiska processer kan se ut 

Frågan om hur man arbetar med enkla kemiska processer i förskolan besvarades med två 

typer av aktiviteter vilka benämns som planerade aktiviteter och spontana aktiviteter i 

resultatet. Planerade aktiviteter tagna från experimentlådor eller från handböcker är exempel 

på planerade aktiviter men även att man bakar eller arbetar med olika teman. Förskollärarna 

nämnde matsituationen eller utevistelsen som tillfällen för spontana aktiviteter men att det 

inte finns material framme i någon större utsträckning för barnen att själva utforska kemi. 

Undantag är utemiljön där barnen själva kan utforska exempelvis vatten, snö och is.  
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4.6.4 Vikten av kunskap i ämnet kemi 

Fyra av fem förskollärare ansåg att det är viktigt att ha kunskap i ämnet kemi, men alla ansåg 

att en grundkunskap i ämnet kan ha betydelse. För att hitta rätt nivå som passar för barnen i 

förskolan och för att förstå vad de utforskar och vill lära mer om, kan grundläggande kunskap 

ha betydelse. Analysen visade att barnen själva kan utforska och prova sig fram och att 

förskollärarna kan göra det tillsammans med barnen. Några av förskollärarna nämnde att även 

om man inte har kunskapen så ska man inte vara rädd för att prova på eller att misslyckas. 

Man kan som förskollärare utforska och lära tillsammans med barnen.  
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Inom fenomenografin anses intervju vara en bra metod för att belysa andras sätt att prata om 

och erfara ett fenomen, som tidigare nämts (Marton & Booth, 2000). I studien valdes metoden 

för att deltagarna skulle kunna ge mer uttömmande respons. En enkätundersökning hade inte 

gett samma möjlighet till detta och valdes därför bort. Observation är en metod som hade varit 

möjlig att använda, men valdes även den bort då den hade krävt mer planering och tidsåtgång. 

Då studiens syfte var att undersöka förskollärares uppfattning och tolkning av ett begrepp i 

läroplanstexten har metoden intervju visat sig vara en bra metod. För att få en djupare insikt i 

verksamheten hade studien kunnat kompletteras med observationer, vilket även hade ökat 

studiens validitet. Det hade då blivit möjligt att få en mer verklig bild av vad som faktiskt görs 

i verksamheten, i stället för att förskollärarna i denna studie endast berättade om vad de gör. 

En jämförelse hade då kunnat göras på ett annat sätt i resultatet, vilket Johansson & Svedner 

(2010) anser att man bör göra. 

Semistrukturerad intervju användes som intervjuform där alla intervjudeltagare fick samma 

frågor men ordning och följdfrågor varierades. Johansson & Svedner (2010) beskriver att man 

bör göra förintervjuer för att analysera intervjufrågor och intervjuteknik. Detta gjordes inte i 

denna studie och upplevdes i efterhand som en erfarenhet som hade varit bra att ha. Eftersom 

erfarenhet saknades av att göra intervjuer eller att transkribera ett material, hade en förintervju 

med efterarbete gjort att lyhördheten ökat under intervjun och att kanske andra och lite fler 

följdfrågor hade ställts.  

Ett medvetet val gjordes att inte lämna ut intervjufrågorna till deltagarna innan intervjun för 

att fånga verkligheten i deras svar och inte hur de skulle vilja arbeta. Eftersom två intervjuer 

bokades spontant på plats på en förskola, resulterade det i att alla intervjudeltare fick samma 

förutsättningar. Om deltagarna fått intervjufrågorna innan för att förbereda sig inför intervjun, 

fanns risken att de hade läst på och hittat lämpliga och tillrättalagda svar på intervjufrågorna. 

Alla deltagare blev informerade om studiens syfte att undersöka begreppet enkla kemiska 

processer. Risken att tillrättalagda svar erhållits i studien finns fortfarande, men hade varit 

större om deltagarna även fått intervjufrågorna.  

Att endast fem förskollärare intervjuades i denna studie får anses som tillräckligt. Johansson 

& Svedner (2010) beskriver mättnadskriteriet där man inte behöver så många intervjuer för att 

finna de vanligaste och viktigaste uppfattningarna. Resultatets kategoriseringar och teman 

visade på likheter i förskollärarnas svar, vilket höjer studiens validitet. Studiens 

metodologiska ansats att hitta beskrivningsktegorier i utfallsrummet har uppfyllts och analys 

och resultatdiskussion binder ihop resultatet och visar tydligt på studiens syfte och ger svar på 

studiens frågeställningar. Om studien fick göras om kanske andra intervjufrågor hade ställts 
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där förskollärarnas uppfattningar om begreppet enkla kemiska processer hade synliggjorts 

utan att en konkret fråga hade ställts gällande detta. 

5.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka förskollärares uppfattning och tolkning av begreppet enkla 

kemiska processer i läroplanstexten och vilka enkla kemiska processer man arbetar med i 

förskolan. Syftet var även att underöka förskollärares uppfattning av vikten med 

ämneskunskap, med fokus på kunskap i ämnet kemi. Studien grundades på tre 

frågeställningar:   

 

 Hur uppfattar och tolkar förskollärare begreppet enkla kemiska processer i förskolans 

läroplan? 

 Vilka enkla kemiska processer arbetar man med i förskolan och hur kan det arbetet se 

ut? 

 Hur upplever förskollärare vikten av god kunskap om ämnet kemi i arbetet med det i 

verksamheten? 

5.2.1 Enkla kemiska processer 

Analysen av resultatet visade att förskollärarna har lättare att ge konkreta exempel på där 

kemiska processer ingår än att definiera själva begreppet. Deras tolkning av begreppet var ett 

konkret exempel vilket alla förskollärare gav exempel på. Majoriteten gjorde även 

tolkningarna att det gäller att hitta rätt nivå på aktiviteter och situationer som är anpassade för 

barn i förskolan, eller att enkla kemiska processer handlar om sådant man kan hitta i 

vardagen. 

I resultatet sågs många exempel på vilka enkla kemiska processer man arbetar med i 

förskolan. Tre teman kring detta formulerades: vatten, blanda och experiment. I resultat och 

analys sammanfattades dessa och exempel på enkla kemiska processer beskrevs. Blanda 

framkommer i resultatet som en kemisk process som alla förskollärare nämnde, men även hur 

olika ämnen kan- eller inte kan blandas. Att utforska vattnets egenskaper och dess olika 

former (fast- flytande- och gasform) är ytterligare exempel. Även experiment där kemiska 

processer ingår ses i resultatet.  

I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2011) står att varje barn ska få utveckla sin förståelse för 

naturvetenskap samt att utveckla sitt kunnande om bland annat enkla kemiska processer. 

Utbildningsdepartementet (2010) förtydligar vilket kunnande i form av förmågor och 

färdigheter detta kan vara, och kan sammanfattas med upptäckten av samband och 

förändringar, att materia kan ändra form och utseende, bekanta sig med olika processer och 

fenomen som smak, doft och vatten i dess olika former samt att upptäcka, utforska och 

samtala om enkla kemiska processer. Reslutatet i studien överensstämmer med det kunnande 

som barnen i förskolan ska ges möjlighet att utveckla enligt Utbildningsdepartementet (2010). 
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5.2.2 Planerade och spontana aktiviteter 

Hur man arbetar med enkla kemiska processer beskrevs som två typer av aktivteter  

i resultatet: planerade aktiviteter och spontana aktiviteter. Planerade aktiviteter som att baka 

eller arbeta med ett tema gavs som exempel, men även aktiviteter och experiment planerade 

utifrån experimentlådor som tillhandahölls genom ett projekt i kommunen eller tagna från 

handböcker beskrevs. Vid matsituationen eller vid utevistelsen gavs tillfällen till spontana 

aktiviteter. Resultatet visade att material och utrustning för barnens eget utforskande inte 

fanns i någon större utsträckning förutom i utemiljön.  

5.2.3 Det naturvetenskapliga arbetssättet 

I analysen visade resultatet att de spontana aktiviteter som förskollärarna gav exempel på har 

koppling till det naturvetenskapliga arbetssättet (Utbildningsdepartementet, 2010; Elfström 

m.fl., 2011). Förskollärarna beskrev hur barnen själva utforskar genom att testa och prova sig 

fram. Elfström m.fl. (2011) beskriver hur barnens nyfikenhet bildar utgångspunkt för barnens 

utforskande och sandlådan eller matsituationen framstår i resultatet av denna studie som en 

plats eller situation där barnens nyfikenhet väcks. Resultatet visade att alla förskollärare 

nämnde barnens frågor som en startpunkt på en spontan aktivitet, vilket beskrivs som en av 

grunderna i det utforskande arbetssättet (Ideland & Malmberg, 2010; Elfström m.fl., 2011). 

Tre av förskollärarna uttryckte att det då är viktigt som pedagog att vara uppmärksam på vad 

de vill lära och spinna vidare på det. Förskollärarens roll i det naturvetenskapliga arbetssättet 

kan beskrivas som en medforskare som ställer frågor och utmanar barnen att komma vidare i 

sitt utforskande (Elfström m.fl., 2011; Thulin, 2011). Alla förskollärare berörde detta på något 

sätt och Filippa´s kommentar om att ha ”kemi-ögonen” på när barnen utforskar så att man 

som pedagog blir medforskare, beskriver detta.   

Att det finns tillgång till material och utrustning för att barnen själva ska kunna utforska, 

beskrivs som en viktig faktor och något som ingår i pedagogens roll (Skolverket, 2014; 

Thulin, 2011). Alla förskollärarna gav samstämmiga svar om att det inte finns det i någon 

större utsträckning, förutom i utemiljön där sand, vatten, snö och is kan utforskas. I 

förskollärarnas beskrivning av planerade aktiviteter ses exempel på experiment från 

experimentlådor eller handböcker men även att baka och att arbeta med olika teman. I 

resultatet sågs här inga direkta kopplingar till det naturvetenskapliga arbetssättet; här gavs 

mest exempel på konkreta experiment. Resultatet visade inte om barnen fick utforska själva 

eller om det var en aktivitet styrd och ledd av förskolläraren. En trolig anledning till detta kan 

vara intervjufrågornas formulering och bristen på följdfrågor gällande barnens roll i dessa 

aktiviteter. I de spontana aktiviteterna synliggjordes barnens roll per automatik då deras 

intresse, frågor eller nyfikenhet inledde aktiviteten.  

 



 

24 

 

5.2.4 Ämneskunskap 

Resultatet visade att vikten av grundläggande kunskaper i ämnet kemi kan ha betydelse för att 

anpassa verksamheten och hitta rätt nivå på aktiviteter som passar för barnen i förskolan. 

Ämneskunskap är viktigt för att förstå barnens teorier och frågor samt för att upptäcka 

möjligheter till naturvetenskapligt lärande (Elfström m.fl., 2011; Helldén m.fl., 2011). I 

resultatet sågs exempel på detta när Märta beskrev vikten av att vara närvarande när barnen 

utforskar för att kunna ”utmana tänket”. Helldén m.fl. (2011) beskriver hur barnens möjlighet 

att förstå ett vetenskapligt begrepp är beroende av lärarens förståelse av begreppet. Märtas 

uttryck att ”utmana tänket” kan ses som ett uttryck för att utmana barnen med 

naturvetenskapliga begrepp och processer i spontana situationer. Kemi i vardagen, där främst 

utforskande kring vatten, snö och is gavs som exempel, kan i resultatet ses som en möjlighet 

till naturvenskapligt upptäckande och lärande (Helldén m.fl., 2011).  

Tidigare forskning visar att andra kompetenser än ämneskunskap kan vara relevanta för att 

bedriva meningsfull naturvetenskaplig verksamhet (Andersson & Gullberg, 2011; Sundberg, 

2014). Ämnesdidaktiska kompetenser som att stötta och utmana barns undersökande och att 

tydliggöra det naturvetenskapliga lärandeobjektet beskrivs av Sundberg (2014). Resultatet 

visade att majoriteten av förskollärarna gav uttryck för det då de menade att man som 

pedagog ska vara vaken för vad de vill lära och spinna vidare på det.  

Ett förhållningssätt som tydliggör det naturvetenskapliga lärandeobjektet beskrivs av 

Sundberg (2014), som en viktig ämnesdidaktisk kompetens. Resultatet visade att i många av 

de spontana aktiviteter som beskrevs, får barnen utforska själva men pedagogen finns där som 

stöd och för att utmana. Om man tydliggör lärandeobjektet eller inte framkom inte i resultatet. 

Barnen testade, provade på och utforskade med exempelvis vatten, men om det bara var ett 

”görande” utan fokus på själva lärandeobjektet framkom inte. Några tankar om nackdelar med 

de spontana aktiviteterna framkom där pedagogens närvaro beskrevs som viktig. Sofia sa: 

”Men för att barnen själva ska veta att det är kemi de håller på med så då är det ju när man är 

med, annars så är det ju vardagsgrejer de gör men som de inte är medvetna om att det är det 

dom gör”. Thulin (2011) beskriver hur lärandeobjektet blir osynligt för barnen om inte 

förskolläraren talar om naturvetenskapliga begrepp och processer.  

Förskollärarnas grundkunskap i ämnet kemi undersöktes inte i denna studie, men resultatet 

visade att alla förskollärare uttryckte att en grundkunskap i ämnet kemi har betydelse för 

verksamhetens utformning. Resultatet visade även att handledning i form av böcker eller 

färdiga experimentlådor är något som förskollärarna finner inspiration och stöd från.  

5.2.5 Slutsatser 

Strävansmålen i den reviderade läroplanen har förtydligats då naturvetenskapliga fenomen har 

ersatts med enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen (Utbildningsdepartementet, 

2010). Som tidigare nämnts, är detta är ett förtydligande av att barnen i förskolan ska få 

möjlighet att utveckla sin förståelse och sitt kunnande om kemi och fysik. Inte bara biologi 
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som det tidigare strävansmålet antydde. Studiens resultat stämmer överens med revideringens 

intentioner om att lyfta fram kemins plats i förskolans verksamhet. Ytterligare förtydligande 

av begreppet kan dock behövas, då studiens resultat visade att begreppet enkla kemiska 

processer är svårt att definiera. 

5.3 Fortsatt forskning 

En intressant komplettering till studien, skulle vara att utöka med observationer för att få en 

mer verklig bild av verksamheten. En jämförelse skulle då bli möjlig mellan vad 

förskollärarna säger att de gör, och vad de faktiskt gör. En studie med barnen i fokus skulle 

även vara intressant. En undersökning riktad mot vilka lärtillfällen som finns, och om 

lärandeobjektet blir synligt för barnen. Ökar deras förståelse och kunnande om exempelvis 

naturvetenskapliga begrepp? Handböcker och experimentlådor används som stöd och 

inspiration, visade denna studie. En undersökning som fokuserade på innehållet i dessa skulle 

vara intressant. Finns det bara förslag på experiment, eller finns det beskrivningar av de 

naturvetenskapliga begreppen och förklaringar som kan ge pedagoger i förskolan en bra grund 

för sitt arbete med naturvetenskap?  
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Bilagor 

 
Bilaga 1: Intervjufrågor 

 
1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

2. Har du arbetat inom förskolan innan du blev förskollärare? 

- Om Ja: Hur länge? 

 

Min undersökning riktar sig mot ämnet Kemi och vad som står om det i läroplanen. Jag har 

valt att rikta in mig på det strävansmål i läroplanen där kemi nämns. Jag vill be dig läsa 

igenom det aktuella målet (lämnar över en utskrift av målet). 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 

kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

 

 

3. Vad är kemi för dig? (Vilka tankar kommer upp? Vad är det inte?) 

 

 

4. Hur tolkar du begreppet enkla kemiska processer? 

- Vad är det barnen ska utvecka och lära enligt din tolkning? 

 

 

5. Vilka enkla kemiska processer arbetar man med i verksamheten? 

- Kan du ge några konkreta exempel?   

- Vilka situationer/aktiviteter? 

- Finns det utrymme för barnen att själva utforska kemi? (Finns material framme?) 

 

 

6. Hur tycker du att verksamheten lyckas med att uppnå målet? 

- Kan du ge några konkreta exempel? 

 

 

7. Anser du att ni arbetar lika mycket med kemi som andra naturvetenskapliga ämnen 

som biologi och fysik? 

- Om Nej: Varför? 

 

 

8. Anser du att det är viktigt att som pedagog ha god kunskap om ämnet kemi? 

- Ingick ämnet kemi i din utbildning eller har du fått fortbildning inom ämnet? 

 

9. Är det några ytterligare tankar som har kommit upp som du vill tillägga? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 

 

Till: Pedagogisk samordnare    2014-04-11 

 

Hej 

Jag heter Åsa Nilsson och jag läser till förskollärare vid Karlstads Universitet. Jag är nu inne 

på min näst sista termin i utbildningen och det är nu dags för mig att göra mitt examensarbete. 

Jag har blivit tilldelad ämnet Kemi och jag har valt att rikta fokus mot det som står i Läroplan 

för förskolan om ämnet.  

 

Följande står skrivet i läroplanen: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande 

om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

 

Mitt syfte är att granska vad som är förskollärarens uppfattning om, och tolkning av, 

begreppet enkla kemiska processer. Jag vill även undersöka vilka enkla kemiska processer 

som man arbetar med i förskolans verksamhet och hur det arbetet kan se ut.   

 

Jag kommer följa Vetenskapsrådets etiska foskningsprinciper innan, under och efter min 

undersökning. Jag kommer ta hänsyn till: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att tydlig information 

kommer ges till deltagarna angående undersökningens syfte. Deltagarna kommer få ge sitt 

samtycke till att medverka i de intervjuer jag kommer genomföra och de kommer informeras 

om att de när som helst under processens gång har möjlighet att avbryta. Min undersökning 

kommer inte att avslöja deltagarnas identitet eller verksamhetens identitet och materialet jag 

samlar in kommer endast att användas i denna undersöknings syfte. Efter undersökningens 

färdigställande kommer allt material att förstöras.  

 

Jag vill gärna komma till Er förskola och genomföra intervjuer med en eller två 

förskollärare under vecka 17. Intervjuerna beräknas ta ca 30 min. Jag hoppas att Du vill 

sprida informationen i detta brev till de förskollärare som finns på förskolan och att 

någon är intresserad av att ställa upp i undersökningen.  

 

Tidsplanen för undersökningen är ganska snäv och önskar därför ett svar under denna 

vecka. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Åsa Nilsson 

 

 


