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Abstract 

The purpose of this study is to identify how teachers work with chemistry in preschool. In 

order to examine this, qualitative interviews was used as a method of investigation. The study 

is based on five preschool teachers' stories about this subject. An analysis of the interviews 

shows that teachers seek to coordinate the activites related to chemistry with other actors in 

preschool. The activities are done with concrete tools and conversations about phenomenas 

that occurs. The results also shows that preschool teachers use organic materials like water. A 

more conscious use, however, could lead to even better conditions for children to capture the 

knowledge of chemical processes. This study also shows the importance of further education 

in natural science for preschool teachers, in order to make the integration of the topic 

chemistry more appealing and more useful at this level. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att identifiera hur förskollärarna arbetar med ämnet kemi i 

förskolan. För att kunna granska detta har kvalitativa intervjuer använts som 

undersökningsmetod. Undersökningen grundar sig i fem förskollärares berättelser av hur de 

arbetar med detta ämne. Resultatet visar, efter genomförd analys av intervjuerna, att 

förskolläraren strävar efter att kemiaktiviteterna bör ske i samspel med andra aktörer i 

förskolan. Det konkreta arbetet utförs med konkreta verktyg och samtal kring fenomen som 

förekommer i vardagen. Resultatet visar även att förskollärarna använder sig av naturliga 

material i form av vatten. Slutsatser som kan dras utifrån studien är att ämnet oftast integreras 

omedvetet av förskollärarna. Men att ett mer medvetet bruk av att använda det skulle leda till 

att barnen får de bästa förutsättningarna till att erövra kunskap om kemiska processer. Denna 

studie visar även att det är viktigt att förskollärarna får tillgång till vidareutbildningar inom 

naturvetenskap för att integreringen av ämnet kemi i förskolan ska bli mer tilltalande och mer 

användbart på denna nivå. 
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Inledning 
 

Kemi ingår i det samlade begreppet naturvetenskap som också integrerar ämnen som biologi 

och fysik (Thulin, 2011).  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen i förskollärarutbildningen har det lagts märke till 

att det inte medvetet arbetas så mycket med ämnet kemi i förskolan. Ett antagande är att detta 

kan grunda sig i att många förskollärare uppfattar ämnet kemi som svårt och krångligt. Elfström, 

Nilsson, Sterner & Wehrner-Godée (2011) tar upp vikten av ämneskunniga lärare inom 

naturvetenskapen. De menar på att förskolläraren ofta väljer bort naturvetenskapliga ämnen på 

grund av att de inte har tillräcklig med kunskap inom detta område och barnens frågor och 

hypoteser kring vissa fenomen riskerar att rinna ut i sanden istället för att ta det på allvar. Detta 

blir alltså en allvarlig konsekvens av att lärarna inte innehar tillräckligt med kunskap för att 

kunna möta barnen i deras erövrande av kunskap inom dessa ämnen. Om förskollärarna får mer 

kunskap och ökar sin medvetenhet i vad kemi innebär och hur de kan arbeta med detta får detta 

också en annan innebörd för barnens framtida kunskaper som integrerar ämnen i 

naturvetenskap. 

 

 Persson (2012) nämner att kemi inom förskolan kan handla om att man fryser något till is eller 

visar på hur luft finns genom att till exempel blåsa upp en ballong. Kemi handlar även om hur 

ämnen kan förvandlas, alltså från fast till flytande form och även till gasform, vilket är vattnets 

olika egenskaper (Persson, 2012).  

 

Att arbeta med kemi i förskolan skapar möjligheter för barnen att förstå sin omvärld, alltså hur 

allt hänger samman (Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström, 2011). Genom att tidigt lägga en 

grund för barnens nyfikenhet och intresse inom detta område, desto bättre förutsättningar kan 

de få till att uppfatta hur saker och ting hänger samman (Helldén, m. fl., 2011). På så sätt kan 

man skapa en grund för deras förståelse och därefter kunna ta ställning till olika livsmiljöfrågor 

(Helldén, m. fl., 2011) vilket kommer vara viktigt i framtiden. Med detta som grundläggande 

uppfattningar kring varför det är viktigt med naturvetenskap, där kemin har sin utgångspunkt, i 

förskolan har intresse för att undersöka hur förskolan integrerar ämnet kemi med barnen i 

förskolans verksamhet framkommit. I läroplanen för förskolan finns det beskrivet att 

förskolläraren ska ansvara för att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för 

naturvetenskap, samt att utveckla förståelse för kemiska processer (Skolverket, 2010). Utifrån 

detta utdrag kommer därför denna studie att undersöka på vilket sätt detta genomförs i 

verksamheten.   

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att identifiera på vilket sätt förskollärarna arbetar med ämnet kemi i 

förskolans verksamhet med barnen. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) finns det 

beskrivet att förskolläraren ska stimulera och utmana barnen i att utveckla förståelse för 

kemiska processer. Därför har jag valt att undersöka följande: 
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Frågeställningar: 
 

 Vilken syn har förskolläraren på arbetet med kemi i förskolan? 

 Hur konkretiserar förskollärare ämnet kemi i verksamheten? 

 Vad erbjuder förskollärare barnen för material till att utforska ämnet kemi? 

Studien kommer att grunda sig i ett förskollärarperspektiv eftersom det är deras syn och upp-

fattningar om kemi i förskolan som kommer att vara centrala i denna studie. 

Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Tidigare forskning 
 
I detta kapitel kommer forskning i form av tidigare avhandlingar, annan relevant litteratur och 

styrdokument att lyftas fram utifrån de frågeställningar som är relevanta i denna studie. Kapitlet 

har delats upp i underrubriker i form av frågeställningarna som är aktuella i studien. Detta för 

att sammanhanget ska bli mer tydligt. 

 

Förskollärarens syn på arbetet med kemi i förskolan 

 
Thulin (2006) förklarar utifrån sina observationer att förskollärarna oftast ser arbetet med de 

integrerade ämnena i naturvetenskap utifrån en helhetsbild. Här är det viktigt att utgå från 

barnens livsvärld, där barnens tidigare erfarenheter, intressen och nyfikenhet styr hur man ska 

arbeta och som är viktiga faktorer för att barnen ska känna att de tillägnar sig meningsfullt 

lärande. Thulin (2006) menar också på att förskollärarna har ett ämnesintegrerat synsätt på hur 

man bör arbeta med vissa fenomen. Hon menar att det i ett tematiskt projekt också vävs in och 

tas till vara på andra ämnen och att detta i sin tur bildar en meningsfylld kontext för att barnen 

ska ta till sig kunskap. Utifrån analysen framhäver också Thulin (2006) att förskollärarna tycker 

att det är viktigt att barnen själva får utforska. Läraren bör finnas med och ta tillvara på vad 

barnen intresserar sig för och utefter det sedan planera och genomföra aktiviteter och kunna 

arbeta vidare så att barnen får en djupare förståelse, genom att till exempel utmana dem att 

utforska med olika typer av redskap (Thulin, 2006).  

 

Fristorp (2012) får i sin analys av resultatet fram att förskollärarens syn på hur man arbetar med 

naturvetenskapliga ämnen är att man utgår från det verksamheten erbjuder med hänsyn till den 

miljö som finns runt omkring. Samt att samspelet mellan förskolläraren och barnen ska ske så 

nära som möjligt. En viktig syn som framkommer i Fristorps (2012) avhandling är att 

förskolläraren ser, likt det Thulin (2006) tar upp, att det är viktigt att utgå från barnens egna 

frågeställningar och hypoteser för att lärande inom de naturvetenskapliga ämnena ska bli 

möjligt. Men till skillnad från Thulin (2006) menar Fristorp (2012) att om man endast utgår 

ifrån barnens egna intressen så tenderar vissa barn som inte är intresserade av det 

naturvetenskapliga att gå miste om viktiga kunskaper inom ämnet. I Fristorps (2012) resultat 

framgår också att barnens ålder har betydelse för hur de arbetar med naturvetenskapliga ämnen 

då vissa förskolor erbjuder barnen olika miljöer där olika ämnen integreras. Naturvetenskap 

som ämne kan här ses som en del av förskolan först när barnen blir lite äldre (Fristorp, 2012).  
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Enligt Jonsson (2011) framträder förskollärarens syn på de naturvetenskapliga ämnena på så 

sätt att det är svårt att bemöta barnens intentioner fullt ut då det råder kunskapsbrist inom ämnet 

hos förskollärarna. Det framgår i avhandlingen att förskollärarna inte har möjlighet att vara 

lyhörda för barnens intresse av naturvetenskap då de själva inte har kunskapen om vad dessa 

ämnen alltid innebär (Jonsson, 2011). Därför riskerar bland annat ämnen som kemi att hamna i 

skymundan av de andra ämnena i verksamheten (Jonsson, 2011). 

 

Sammanfattningsvis kan här nämnas att tidigare forskning visar att förskollärarnas syn på hur 

man arbetar med kemi i förskolan beror på barnens intresse, deras ålder samt vilken kunskap 

förskollärarna själva har inom ämnet (Jonsson, 2011; Fristorp, 2012; Thulin, 2006). 

 

Förskollärarens konkreta arbete med kemi i förskolan 

 
Thulin (2006) tar i sin avhandling upp hur förskollärare i verksamheten kommunicerar 

ämnesinnehåll som naturvetenskap med barnen. I resultatet redovisas en aktivitet där 

huvudtemat handlar om en stubbe men där barnen riktar sin uppmärksamhet kring hur det bildas 

luft i en burk, där en gråsugga, vatten och ett blad finns. Här försöker läraren att ställa öppna 

frågor till barnen där de får argumentera för sina hypoteser. Avhandlingens resultat visar bland 

annat att förskolläraren bör arbeta med naturvetenskap på ett ”öppet” sätt, alltså där barnen 

själva kommer med sina hypoteser och frågeställningar, men där förskolläraren kan ge barnen 

de verktygen som behövs för att barnen ska få svar på sin fråga eller undersöka sin hypotes 

(Thulin, 2006). Vidare i resultatet diskuteras att det som förskollärare är viktigt att barnen får 

uppleva mening med det de gör inom det naturvetenskapliga ämnena, eftersom hon menar på 

att detta ger upphov till att barnens nyfikenhet och lust till att lära främjas. Här kan det som 

nämnts tidigare vara avgörande för vilken typ av verktyg och material förskolläraren erbjuder 

(Thulin, 2006). 

 

Helldén, m.fl. (2011) tar upp att aktiviteter inom naturfenomen är ett vanligt förekommande 

innehåll i förskolan. Exempel på detta som Helldén m.fl. (2011) tar upp är att läraren 

tillsammans med barnen följer olika årstidsväxlingar. De menar, likt Fristorp (2012), att det är 

viktigt att ta tillvara på det som finns i vår vardagsmiljö för att barnen ska kunna skildra och 

utveckla sin kunskap inom de naturvetenskapliga ämnena. Vidare beskrivs ett projekt där barn 

har fått fundera kring hur vattnets kretslopp fungerar med hjälp av ett slutet terrarium där man 

har planterat växter. Frågor om varifrån vattnet kom var en central diskussion i gruppen. Detta 

i sin tur ledde till att läraren introducerade en modell för vattnets kretslopp, vilket medförde att 

barnen fick tillägna sig begrepp inom detta fenomen (Helldén m. fl., 2011). Denna studie visar, 

eftersom den har genomförts under en längre tid, att de barn som medverkat har tillägnat sig 

kunskaper och erfarenheter inom naturvetenskapen som har haft betydelse för deras förståelse 

kring naturvetenskapliga fenomen senare i livet (Helldén m.fl., 2011). 

 

Sammanfattningsvis kan har sägas att det konkreta arbetat oftast bygger på temaarbeten där 

olika ämnen integreras, däribland kemi. Här har också barnens egna hypoteser och reflektioner 

tillsammans med de andra i barngruppen varit centrala. (Fristorp, 2012; Helldén m.fl., 2011; 

Thulin, 2006). 
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Material som erbjuds för att barnen ska kunna utforska ämnet kemi 

 
Fristorps (2012) avhandling handlar bland annat om att undersöka vad lärare erbjuder för 

undervisningsmaterial i naturvetenskapliga aktiviteter som planeras. Hon har här observerat en 

barngrupp som arbetat med luft som tema. Här har pedagogen valt att utgå från olika experiment 

som bland annat kan påvisa hur man kan se luft. Hon har anordnat olika stationer där barnen 

med hjälp av olika material ska få prova att experimentera kring temat luft. Fristorps (2012) 

resultatet av denna studie visar på att det material som finns i verksamheten inte är speciellt 

stort. Men hon menar på att det som pedagog är viktigt att se sig om för att hitta det som naturen 

själv erbjuder (Fristorp, 2012). Exempel kan här vara att experimentera med vattnet och dess 

olika former. 

 

Nordin-Hultmans (2008) avhandling menar på att det är förskolläraren som ger barnen 

förutsättningar att undersöka och utforska naturvetenskapliga ämnen. Genom att erbjuda barnen 

olika typer av material så kan deras lärande utvecklas och skapa större intresse. Att ställa fram 

olika redskap i form av artefakter som lockar till experimenterande är värdefullt för att barnens 

nyfikenhet ska väckas kring bland annat kemiaktiviteter. Nordin-Hultman (2008) menar på att 

redskap i form av vatten, målarställ med tillhörande målarfärger och penslar bör ställas 

tillgängligt till barnen och som förskolläraren bör sträva efter att arbeta med för att locka barnen 

till handling. 

 

Sammanfattning av denna forskning kring vilka typer av material som barnen använder till att 

utforska ämnen som integrerar kemi är bland annat de naturliga material som naturen erbjuder 

i form av vatten, solljus och andra faktorer som till exempel kan påverka växtlighet. Mer 

materiella material i form av artefakter är också viktiga att erbjuda för att kunna utforska ämnet. 

(Fristorp, 2012;Nordin-Hultman, 2008). 

 

Vad säger styrdokumenten 

 
Dagens förskolor styrs av en läroplan som bland annat beskriver mål för hur förskollärare bör 

arbeta. Denna tar bland annat upp att förskollärare bör sträva efter att barnen i verksamheten 

utvecklar förståelse för naturvetenskap samt enklarare kemiska processer (Skolverket, 2010). 

 

Bokstavligen beskrivs att förskolan ska sträva efter att barnen: 

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

om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” (Skolverket, 

2010. s. 10) 

 

Utbildningsdepartementet (2010) förklarar bakgrunden till det som finns beskrivet att förskolan 

och förskolläraren ska arbeta efter i verksamheten. De förklarar att naturvetenskap inom 

förskolan bör ses som ett begrepp där bland annat ämnet kemi ingår. Vidare beskrivs att detta 

ämnen har stor betydelse för samhällets utveckling då kunskapen inom detta ämne bidrar till en 

ökad insikt om hållbar utveckling.  
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Teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel kommer det teoretiska ramverket i form av det sociokulturella perspektivet att 

redogöras. Detta perspektiv kommer sedan att användas i analysen av resultatet. 

 
Sociokulturellt perspektiv 
 
Denna studie tar sin utgångpunkt ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Detta perspektiv 

framhäver att kunskap och utveckling sker i sociala sammanhang, i form av samspel mellan 

individer. Här har kulturella betingelser, som till exempel utbyte av tankar i form av samtal och 

diskussion betydelse för lärande. Ett begrepp som sammanfattar detta sätt att tillägna sig 

kunskap i denna tradition är mediering (Säljö, 2012). Detta begrepp beskriver hur människan 

genom olika redskap och verktyg där bland annat språk och artefakter försöker förstå sin 

livsvärld (Säljö, 2012). Det medierande redskapet är alltså centralt för att kunna utvecklas och 

lära sig nya saker. Oavsett vilken situation vi befinner oss i menar Säljö (2012) att mediering är 

betydande eftersom vi med hjälp av denna kan åstadkomma något med hjälp av reflektion och 

tidigare erfarenheter. Detta i form av kunskap och mentala handlingar.  

 

Säljö (2012) beskriver också att det är språket som både innefattar det verbala och icke-verbala 

förmågorna är det viktigaste redskapet för att kunna ta del av och förstå sin omvärld. Detta 

eftersom vi genom kommunikationen tillsammans med andra kan förmedla oss. 

 

Appropriering i ett sociokulturellt perspektiv förklarar hur lärande går till (Säljö, 2012). 

Vardagssituationer är tillfällen där människor kan tillägna sig kunskap och där denna också kan 

få en innebörd (Säljö, 2012). Det är i samspelet med den miljö (kultur) som vi befinner oss i 

och de medierande redskap som gör att vi lär oss förstå vissa fenomen. Här förklarar Säljö 

(2012) att förskolan som arena är en viktig mötesplats där barnen tillsammans med en mer 

erfaren person kan utvecklas och lära sig att förstå naturens och samhällets olika skeenden, och 

därmed förstå mer abstrakt kunskap. 

 

Enligt det sociokulturella perspektivet befinner sig människan i ständigt förändring (Säljö, 

2012). Ett viktigt och centralt begrepp i detta perspektiv är den proximala utvecklingszonen. 

Detta begrepp innebär att en mer kunnig person i form av en vuxen eller annat barn, fungerar 

som ett stöd och kan vägleda den lärande i sin utveckling. Den mer erfarne kan göra den lärande 

uppmärksam på aspekter genom att till exempel formulera frågeställningar som gör att den 

lärande uppmärksammar viktiga aspekter kring eller inom ett fenomen (Säljö, 2012). Här menar 

Säljö (2012) att det är viktigt att den mer erfarne kan ta hänsyn till när den som lär har så pass 

mycket färdigheter att den kan klara sig på egen hand. Annars riskerar den som lär att hamna i 

en mer betraktarposition än någon som ska lära sig. Säljö (2012) menar också att den mer 

erfarne bör ställa den lärande inför utmaningar föra att denne ska få förståelse och utveckla 

lärande. 
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Metodologisk ansats och val av metod 
 

I detta kapitel redogörs hur undersökningen samt bearbetningen av studien har genomförts. 

 

Datainsamlingsmetod 
 
Den forskningsmetod som använts i denna studie baseras på kvalitativa intervjuer. Detta 

innebär, enligt Starrin & Svensson (1994), att studien vänder sig till enskilda individer där deras 

uppfattningar och upplevelser är centrala för undersökningen. Eftersom syftet och 

frågeställningarna till denna studie vänder sig till ett förskollärarperspektiv så stämmer den 

kvalitativa metoden bra överens med det som ska undersökas. 

 

Forskningsmetoden riktar sig mot en intervjuform som kan identifieras med fokuserade 

intervjuer (Bryman, 2011). Denna form av intervju medför att intervjuaren kan ställa öppna 

frågor som rör en specifik händelse, i detta fall kemi, och där det finns ett intresse från både 

respondenten och den som intervjuar. Frågorna har byggts upp enligt en semistrukturerad 

intervjuform. Detta innebär att intervjuaren har byggt upp en intervjuguide (se bilaga 2), där 

huvudrubriker har sattas för att kunna hålla en röd tråd genom samtalet (Bryman, 2011). Här 

kan den som intervjuar även vara flexibel i strukturen att ställa frågorna på, vilket betyder att 

de inte behöver komma i den ordning man från början har tänkt (Bryman, 2011). Frågeområden 

som har behandlats är erfarenhet/bakgrund som förskollärare, hur de arbetar med kemi i 

förskolan samt frågor om användande av material och vilken typ av material som används kring 

de aktiviteter som innefattar kemi har tagits upp. De semistrukturerade intervjuerna är att 

föredra då denna studie har ett påtagligt fokus kring ämnet kemi och hur förskollärare 

konkretiserar detta vilket innebär att frågorna kommer att rikta sig inom ett specifikt område. 

Bjereld, Demker & Hinnfors (2009) beskriver att de intervjufrågor man formulerar bör vara 

formulerade efter det teoretiska perspektiv man valt för att sedan kunna underlätta analysen av 

det material man har tagit del av. Detta innebär att de frågeställningar som respondenten har 

besvarat delvis är uppbyggda utifrån det sociokulturella perspektivet. Detta innebär bland annat 

att frågorna har formulerats på ett sätt som lägger vikten på samspelet mellan individerna i 

verksamheten, vuxen och barn, samt hur deras roll som förskollärare yttrar sig i aktiviteterna 

kring kemi.  

 

Urval 
 
Intervjuerna har genomförts med fem stycken förskollärare, där tre till fyra förskolor har 

tillfrågats. Urval av förskollärare har skett slumpmässigt, då förfrågan om medverkan i 

undersökningen har ställas till varje förskola och de själva får välja ut vilka som ska medverka. 

Dock har informanterna valts ut från samma kommunområde. 

 

Val av förskolor har skett efter olika inriktningar på förskola vilket medför att de förmodligen 

har skilda arbetsplaner.  Förskolorna som valts ut har även olika förskolechefer eftersom deras 

syn på vad som bör prioriteras i verksamheten kan se olika ut. Med detta breda urval hoppas 

jag kunna få en varierad bild av undersökningens problemområde. 
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Etiska överväganden 
 
Eftersom intervju har används som metod i denna undersökning har vetenskapsrådets riktlinjer 

som innefattar vissa krav på hur forskning bör bedrivas, med respekt till respondenterna, tagits 

hänsyn till. De kraven innefattar informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 

nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Informationskravet omfattar att respondenten ges information om den aktuella studiens syfte. 

Här ska det även ges information om samtyckeskravet, vilket innebär att deltagaren när som 

helst under pågående undersökning kan dra sig ur, samt att deltagandet är frivilligt. 

Konfidentialitetskravet innefattar att deltagarna ges information om att de deltar anonymt, alltså 

att deras privata identitet samt förskolans identitet inte kommer att användas. Under studiens 

gång kommer all data att förvaras så att ingen utomstående kan ta del av detta, samt kommer 

information om nyttjandekravet att ges, vilket innebär att all data kommer att raderas efter 

godkänd undersökning.  (Vetenskapsrådet, 2011; Johansson & Svedner, 2010). 

I ett sammanställt informationsbrev ska deltagaren få kännedom kring dessa rättigheter, samt 

att de får skriva under att de tagit del av dessa (se bilaga 1). Denna typ av information gör att 

man visar hänsyn för deltagarna i undersökningen vilket i sin tur kan medföra att deltagandet 

blir motiverade till att delta i studien då man visar respekt utifrån informantens deltagande i 

studien (Johansson & Svedner, 2010).  

 

Procedur 
 
Innan påbörjad undersökning kontaktades aktuell förskolas förskolechef, via ett telefonsamtal, 

för att be om tillstånd till att genomföra studien på förskolan, här har också studiens syfte och 

genomförande redovisats. Eftersom tanken var att genomföra individuella intervjuer med 

förskollärare i verksamheten var det även aktuellt att be om deras tillstånd samt medgivande till 

att delta i studien trots godkännande från förskolechef. En första kontakt med dessa har även 

skett via telefon där studiens syfte och genomförande har redovisats. Innan påbörjad intervju 

med förskollärare har jag sammanställt ytterligare information kring den studie jag ska 

genomföra för att de ska få en inblick i vad de medverkar i samt vad studien har för syfte (se 

Bilaga 1). Information angående om hur intervjun kommer att genomföras, verktyg som 

kommer att finnas med vid intervjun har redogjorts. I detta informationsbrev har även förfrågan 

om underskrift som visar att de tagit del av denna information tillfrågats från aktuell informant.  

Information om vilken tidsram som respondenterna förväntas undansätta för samtal kring 

studien har delgetts och bibehållits. Intervjuerna har skett i något av rummen på förskolan, då 

det är svårt för den aktuella förskolläraren att ta sig från verksamheten då intervjuerna har skett 

under dagtid då förskolan är som mest aktiv. Under intervjun har tekniska verktyg i form av en 

dator med ljudupptagning på för att spela in intervjun förekommit.  

 

 
Databearbetning 
 
Analysen av det datamaterial som har samlats in har bearbetats genom att transkribera 

intervjuerna utefter ljudupptagningen. Efter detta har varje intervju kodats med ett fingerat 

namn. Ytterligare bearbetning gjordes genom att strukturera upp intervjuerna genom en 
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sammanställning av varje svar under respektive fråga. I bearbetningen har tabeller sedan gjorts 

för att identifiera likheter samt olikheter i respondenternas svar. Grupperingar av likvärdiga svar 

har gjorts och förts ner i tabellform. Dessa har inte haft den exakta svarsformuleringen, utan 

har de diskuterat om samma saker har detta sammanställts.  Intervjufrågorna har sorterats och 

placerats under den frågeställning som frågan kopplats till. Här har tabellerna varit en bra hjälp 

för att få en överblick i vilka typer av svar man fått och sedan kunnat placera in dessa i olika 

kategoriseringar i en löpande text. 

 

Redovisningen av resultatet har gjorts utifrån frågeställningarna i studien. Resultatet har 

formulerats i en löpande text där exemplifieringar i form av citat förekommit.  
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Resultat 
 

I detta kapitel kommer resultatet från respondenterna att redovisas. Syftet är att identifiera på 

vilket sätt förskollärarna arbetar med ämnet kemi i förskolans verksamhet. 

 

Bakgrund 
 
Nedanstående information har tagits med för att få en överblick i vilken typ bakgrund 

respondenterna har. Totalt har fem stycken förskollärare intervjuats. 

 

Förskollärare 1: Har gått en förskollärarutbildning på två och ett halvt år och har arbetat som 

förskollärare i tjugotvå år. Arbetar just nu på en avdelning med barn runt femår. Förskolläraren 

har inte blivit erbjuden någon form av vidareutbildning inom ämnet, men skulle gärna vilja det 

för att få mer tips om hur man kan starta upp naturvetenskapliga projekt. 

 

Förskollärare 2: Har en utbildning som lärare mot tidiga åldrar och har arbetat som 

förskollärare i fyra och ett halvt år. Arbetar just nu på en avdelning med tre till fyra åringar. 

Förskolläraren har inte blivit erbjuden någon vidareutbildning inom naturvetenskap men har 

varit på enstaka föreläsning där naturvetenskap har tagits upp, skulle gärna se ytterligare 

erbjudanden till kurser inom ämnet för förskollärare. 

 

Förskollärare 3: Har en förskollärarutbildning på två och ett halvt år och varit verksam i 

tjugotre år. Arbetar just nu med barn mellan tre och fyra år. Förskolan har ingen inriktning men 

har denna termin fokuserat på naturvetenskap. Det har förekommit studiedagar då 

naturvetenskapen har integrerats, men skulle gärna ta del av mer kurser inom ämnet för att hålla 

sig uppdaterad. 

 

Förskollärare 4: Har en förskollärarutbildning och har varit verksam förskollärare i nitton år. 

Arbetar just nu på en avdelning med barn mellan fem till sex år. Förskolan har en 

naturvetenskaplig inriktning. Har deltagit i en kurs där olika typer av experiment inom 

naturvetenskap har utövats. Ser dock att det skulle vara bra med ytterligare utbildning inom 

ämnet kemi där man kan få information om hur vissa ämnen reagerar med varandra och som är 

relevant att använda inom förskolan. 

 

Förskollärare 5: Har en utbildning som lärare mot tidiga åldrar och har arbetat som 

förskollärare i sju år. Arbetar just nu på en avdelning med barn mellan två till tre år. Förskolan 

har inriktning mot rörelse och hälsa. Inom yrkesutbildningen har ämnen som naturvetenskap 

behandlats i form av workshops som är bra att ha med sig i yrket som förskollärare. 

Förskolläraren har därför fått en bra grund som gör att naturvetenskapen kan integreras på ett 

bra sätt i verksamheten och känner därför att vidareutbildning inom ämnet inte behövs just nu.  
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Intervjuerna 
 
Redovisningen av resultatets huvuddel nedan kommer att redovisas utifrån huvudrubrikerna: 

 Vilken syn har förskolläraren på kemi i förskolan? 

 Hur konkretiserar förskolläraren ämnet kemi i förskolan? 

 Vad erbjuder förskollärare barnen för material till att utforska ämnet kemi? 

Detta är även studiens centrala frågeställningar som kommer att besvaras.  

Under dessa huvudrubriker finns sedan ytterligare kategoriseringar för att underlätta och göra 

det mer tydligt. 

 
Vilken syn har förskolläraren på arbetet med kemi i 
förskolan 
 
Kemi ingår i ämnet naturvetenskap 
 
De förskollärare som har intervjuats anser att ämnen som fysik, biologi och kemi ingår i 

naturvetenskap. Det var även enstaka respondenter som ansåg att natur, rörelse, språk och 

skapande integrerar ämnet naturvetenskap och kemi. 

 
Resonemang kring hur läroplanen tar upp arbetet med 
naturvetenskap och kemi 

 
Tankar som merparten av förskollärarna har kring hur läroplanen för förskolan tar upp 

naturvetenskapen och kemi är att det inte är så mycket sagt kring hur man ska arbeta kring detta. 

De menar på att det endast finns ett strävansmål som kopplar till ämnet kemi, detta är enkla 

kemiska processer. Enstaka förskollärare anser att det är de som ska lägga grunden till det 

naturvetenskapliga lärandet, att barnen ska få med sig begrepp och lite om vad kemi kan vara. 

De nämner också att det är ”luddigt” formulerat i läroplanen och att de vill ha mer konkret hur 

man till exempel ska arbeta med enkla kemiska processer.  

 

Kemins relevans i förskolan 

 
Förskollärarna anser att arbetet med kemi i förskolan är viktigt men några tillägger också att 

det inte är viktigare än något annat ämne i verksamheten. Motiveringen till varför kemi är 

viktigt i förskolan är att de ska få en bra grund inför skolan, att de ska få en förståelse för vissa 

fenomen som förekommer samt att det är bra för allmänbildningen. 

 

När de beskriver vad de tycker är relevant att barnen ska få erfara inom ämnet kemi anser 

merparten av respondenterna att barnen ska få tillgång till att undersöka fenomen, att de ska 

kunna få svar på sina frågor. Någon beskriver att det är processen som är relevant, inte själva 

resultatet av det man gör eftersom det kan se olika ut. Några respondenter nämner att det är 

relevant att arbeta med vattnets olika former i dessa åldrar samt att det är intressant att 

experimentera med bikarbonat, bakpulver och vatten.  
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Arbete med kemi med äldre och yngre barn 

 
Samtliga respondenter anser att det är skillnad att arbeta med äldre och yngre barn i förskolan. 

De anser att de äldre barnen frågar mer kring varför saker händer, de yngre gör mer 

observationer och har inte möjligheten att verbalt formulera frågor så att de kan reflektera 

tillsammans. Enstaka respondent såg att det var en större utmaning med de äldre barnen än de 

yngre, då respondenten förklarade att det är reflektionen tillsammans med de äldre barnen som 

är mer centralt än hos de yngre.  

 

Förutsättningar att arbeta med kemi i förskolan 

 
Majoriteten av respondenterna anser att det finns svårigheter med att arbeta med kemi i 

förskolan. Det som förskollärarna ansåg var den största svårigheten var att mycket hängde på 

att kunskapsbristen inom ämnet var stort. De vill ha en ökad medvetenhet i vad kemi är eller 

kan vara. Några av respondenterna ansåg också att de behöver mer tid till att sätta sig in i ämnet, 

det är ofta andra ämnen som matematik och språk som tar stor plats. Kemins utrymme i 

verksamheten är förskollärarna övervägande eniga om att det får väldigt lite plats och ämnet 

vävs ofta in i andra ämnen.  

 

 

”Fysik och kemi får turas om på en tårtbit, de andra har var sin” 

 (Förskollärare 2) 

 

Några av förskollärarna anser också att platsen är en bristvara då det är mycket annan 

organisation som styr verksamheten. Enstaka ansåg att möjligheterna att arbeta med kemi var 

många men att det är bra att man utvecklar kunskapen om kemi hos sig själv kontinuerligt, 

eftersom arbetet annars blir begränsat. 

 
Barnens inställning till kemi i förskolan 

   
Samtliga förskollärare anser att barnens attityd till att arbeta med kemi är positiv. De är ofta 

nyfikna på vad som kommer att hända och tycker om att utforska olika saker. Enstaka 

respondent tydliggör att det är svårt att uttala sig om eftersom de inte arbetat så mycket med 

enbart kemi utan andra ämnen som fysik har även varit involverade. 

 

Hur konkretiserar förskolläraren ämnet kemi i förskolan 
 
Planering av aktivitet 

 
Det avgörande för hur och med vad förskollärarna arbetar med inom kemi tillsammans med 

barnen, beskriver samtliga att det är barnens initiativ och frågeställningar som är i fokus. Några 

av förskollärarna anser att det är barnens intresse som styr vad man arbetar med, vilket gör att 

det inte får så stor plats. Men att det också hänger på kunskapsbristen hos förskollärarna själva 

vilket resulterar i att de arbetar med kemi oftare än vad de är medvetna om. Men många ansåg 

att naturen också är en stor inspirationskälla och att det är viktigt att barnen tycker att aktiviteten 

eller experimentet ska vara tilltalande för att de ska lära sig något av det. Ett fåtal av 
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respondenterna nämner att det är läroplanen för förskolan som de utgår ifrån när de planerar 

aktiviteter som kemi i barngruppen. 

 

Förskollärarens förhållningssätt under aktivitet  
 
Det förhållningssätt som majoriteten av förskollärarna intar i aktiviteter som integrerar kemi är 

den medforskanderollen. Exempel på detta är följande: 

 
”Man lyssnar mycket och ger och tar information” (Förskollärare 3) 

 

”Man ställer frågorna vidare och utmanar dem den vägen” (Förskollärare 2) 

 

En av förskollärarna beskriver att de gärna vill inhämta egen kunskap innan arbetet med barnen 

sätts igång. 

 
Jag är inte sådan så jag utforskar ihop med barnen, inte rakt av, utan då vill jag ha lite 

grund att stå på” (Förskollärare 1).” 

 

En förskollärare nämner också att de ska vara utmanande i rollen som förskollärare i aktiviteter 

av detta slag. 

 
”Jag kan vara inspiratör, som en katalysator. För småbarnen är det viktigt eftersom de 

inte har tidigare erfarenheter.” (Förskollärare 5). 

 

Andra saker som några av förskollärarna nämner som är viktiga att tänka på när man är med 

barnen i aktiviteter är att vara en förebild genom att delta aktivt i aktiviteten. 

 

Förskollärarnas reella arbete med kemi 
 
Merparten av förskollärarna arbetar oftast med vattnets olika former, där man undersöker 

tillsammans med barnen vad som händer om man bland annat tar in is. Några har även arbetat 

med geometriska former och blandat in kemin genom att blåsa såpbubblor där barnen har fått 

experimentera med olika vätskor.  Andra förskollärare påpekar att det just nu är vår och att 

funderingar kring varför det blir blad och blommor på träden förekommer. Experiment inom 

bakning har också förekommit, att man tittar på vad som händer när man blandar olika 

ingredienser och ser sen vad som händer när man ställer blandningen i ugnen. En av 

förskollärarna beskriver att de tillsammans med barnen funderat kring vad man mer kan göra 

med pärlor, förutom att just pärla. De har då smält så kallade ”indianpärlor” i en skål med lite 

matolja i och ställt detta i ugnen för att se vad som händer när det utsätts för värme. 

   

Inspirationskällor till aktiviteter med kemi 
 
När förskollärarna beskrev varifrån de fått inspirationen till att arbeta med kemi berättar de 

flesta att den kommer från barnens intressen och önskemål. Men några nämner också att de fått 

inspiration och vägledning från internet för att kunna integrera ämnet och väcka barnens 

nyfikenhet. 
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Vad erbjuder förskollärare barnen för material till att 
utforska ämnet kemi? 
 
Materialets betydelse 

 
Materialets påverkan på barnets lärande inom kemi anser de flesta förskollärarna vara centralt 

för att kunna undersöka och skaffa sig en uppfattning kring hur fenomen fungerar. Enstaka 

förskollärare nämner också att det har betydelse för deras nyfikenhet. 

 

Resurser på material i verksamheten 

 
Förskollärarna har olika uppfattning om hur tillgången ser ut på material kring de aktiviteter 

som integrerar kemi. En av förskollärarna anser att det finns litteratur som man kan hitta mycket 

experiment i, som i huvudsak handlar om kemi men uttrycker att det är svårt att få tid till att 

titta i denna litteratur och integrera den i verksamheten. Ytterligare tillgång som ingredienser 

till bakning finns oftast att tillgå i köket och man kan beställa från centralköket om det är något 

som inte finns på förskolan. 

Barnens erbjuds ofta material genom det som förskollärarna plockar fram, det finns ofta något 

material som står framme som har med kemi att göra. En förskollärare uttrycker att det just nu 

inte finns så stor tillgång på denna typ av material då deras lokaler just nu renoveras och har 

därför inte full tillgång till allt deras material. En annan av förskollärarna beskriver att 

kunskapsbristen hos dem själva begränsar sättet att se på vilken tillgång det finns på material 

som har med kemi att göra, men att det finns mer än vad de är medvetna om.  

 

Konkret material i verksamheten 
 
Material som används i aktiviteter som integrerar ämnet kemi är främst olika ingredienser till 

bakning men också material som naturen själv erbjuder, som vatten i dess olika former. 

Diskmedel och tvål har används i de aktiviteter där man har gjort blandningar för att blåsa 

såpbubblor. Enstaka förskollärare har även använt sig av att bland olika färger, för att visa på 

att man kan få nya färger. En del nämner också att de har använt sig av material i form av böcker 

för att leta experiment hur man kan påvisa fenomen för barnen. 

 

Avslutande reflektion från förskollärarna 
 
Merparten av förskollärarna tillägger att de vill bli mer medvetna kring ämnet kemi och hur 

man kan integrera detta i barngruppen. Ett fåtal nämner att kemi ofta hamnar i skymundan och 

att det vore bra om Läroplanen för förskolan kunde uttrycka sig mer konkret i vad det är som 

bör göras i verksamheterna. Men en förskollärare berättar också att läroplanen ofta glöms bort 

och där med ämnet kemi, som bara finns i en punkt. Förskolläraren anser dock att hennes 

utbildning gett henne en bra grund, där de har implementerat läroplanen tidigt i utbildningen. 
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Analys 
 
I detta kapitel kommer resultatet att analyseras med stöd av det teoretiska perspektiv som 

ligger till grund för denna studie. Slutsatser kommer att dras i förhållande till studiens syfte 

och frågeställningar, detta kommer att redogöras i en sammanfattning längst ner under varje 

frågeställning.  

 

Vilken syn har förskolläraren på hur man arbetar med 
kemi i förskolan? 
 

Språk som medierade redskap 

 
Tydliga mönster som framträder i analysen av det empiriska materialet är att förskollärarna 

tycker att det är viktigt att implementera de rätta begreppen som har med kemi att göra. Dessa 

bör bli naturliga och användas i vardagen för att detta ska förebygga att det inte blir så 

komplicerat senare i skolåren. Återkommande berättelser om att det är viktigt att tidigt börja 

benämna orden i sin rätta bemärkelse som att använda ord som atomer, molekyler och så vidare 

anser de vara viktigt när man ska arbeta med kemi. Detta exempel kan relateras till det Säljö 

(2012) tar upp om språket som redskap för att kunna kommunicera och för att få en förståelse 

av vår omvärld. Det är genom språket som man tillsammans med andra, i den kultur vi existerar 

i, som vi kan skaffa oss förståelse kring vissa fenomen (Säljö, 2012).  

 

Pedagogerna har en gemensam syn på hur man bör arbeta med de äldre och yngre barnen. 

Samtliga förskollärare anser att arbetet med barnen skiljer sig åt när det gäller det verbala och 

ickeverbala språket. De äldre barnen kan kommunicera mer verbalt eftersom de har ett mer 

utvecklat språk. I dessa situationer, nämner förskollärarna, att man kan utmana dem mer via 

reflektionen kring vissa fenomen medan de yngre barnen gör mer iakttagelser och att det här är 

förskollärarna själva som ska konkretisera kemi i form av olika experiment för dem. 

 

Apporprierande av kunskap 
 
En annan återkommande aspekt hos förskollärarna är att de anser att arbetet med kemi 

tillsammans med barnen blir lidandes på grund av kunskapsbristen hos förskollärarna själva 

inom ämnet. De uttrycker att det inte finns någon tid till att sätta sig in i ämnet, genom till 

exempel litteratur. Den kunskapsbrist som förskollärarna uttrycker sig om anser de ligga till 

grund för att det inte arbetats medvetet kring kemi i verksamheten. Flertalet av förskollärarna 

har ändå ett gemensamt mönster där de uttrycker att det är viktigt att barnen ska få undersöka 

sina hypoteser och kunna få verktyg till att kunna svar på detta på egen hand. Detta beskriver 

Säljö (2012) som något som är en mycket viktig process ur ett sociokulturellt perspektiv, där 

lärande och utveckling sker med hjälp av en mer erfaren person till att utforska vidare, där 

samspelet står i fokus.   
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Sammanfattning 

 
Sammanfattande för denna del kan man se att förskollärarens syn på hur man arbetar med 

kemi i förskolan framträder. Den framträdande synen på hur arbetet integreras är att det ska 

ske i samspel med de aktörer som finns i förskolan. Det är förskollärarens uppgift att se till att 

barnen får verktyg till att utforska och delge varandras reflektioner. 

 

Hur konkretiserar förskollärare ämnet kemi i 

verksamheten? 

Intellektuella redskap  
 
Förskollärarna visar ett mönster av ett konkret arbete där barnens intresse är centralt vid val 

av aktivitet. Det är viktigt för förskollärarna att barnen ska tycka att det är spännande för att 

de ska kunna ta till sig och lära sig av aktiviteten. De har även en gemensam syn på deras 

egen roll i aktiviteten runt kemi. Detta uttrycker de som en medforskande pedagog där det är 

viktigt att ställa öppna frågor för att utmana barnen i deras lärande. Detta beskriver Säljö 

(2012) som ett intellektuellt redskap, där alltså förskolläraren med hjälp av frågor till det 

lärande barnet för den vidare i sin utveckling att erövra ny kunskap. 

 

Fysiska redskap 
 
Aktiviteter som förskollärarna konkret arbetar med tillsammans med barnen visar ett mönster 

på att det är: Vattnets olika former, de arbetar med is och tar in detta för att reflektera 

tillsammans om vad som händer med isen. Bakning är också något som har återkommit i 

diskussionerna hos förskollärarna. Säljö (2012) beskriver att ur ett sociokulturellt perspektiv 

kan detta ses som fysiska redskap som används för att barnen ska få verktyg till att undersöka 

och lära.  

 

Sammanfattning 
 
En sammanfattning av denna del är att förskollärarna använder sig av något som Säljö (2012) 

benämner med kulturella verktyg för att konkretisera ämnet kemi i förskolan. Säljö (2012) 

beskriver att de intellektuella redskapen, i form av till exempel tal som vi sett exempel på ovan, 

och de fysiska redskapen, i form av till exempel ingredienser, utgör en helhet när man 

konkretiserar fenomen. Dessa kan inte ses som separata utan är något som är beroende av 

varandra och befinner sig i ett ständigt samspel (Säljö, 2012). 

 

Vad erbjuder förskollärare barnen för material till att 
utforska ämnet kemi?  
 

Naturliga material 

 
Vanligt förekommande material som förskollärarna erbjuder barnen till att utforska ämnet kemi 

är material som naturen själv erbjuder. Detta är vatten, samt vad som händer med växter under 

våren då det finns faktorer som påverkar dess växtlighet, aspekter av detta är bland annat 
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lövsprickningen på våren men också hur blomman på trädet utvecklas. Här beskriver flera av 

förskollärarna att även språket är ett viktigt redskap för att kunna mötas i en reflektion kring 

hypoteser kring vissa kemiska fenomen. Säljö (2012) förklarar att de material som används är 

en viktig del för att den lärande ska få verktyg till att utforska fenomen och skaffa sig förståelse 

för dessa och detta kan även ske med vägledning av en mer erfaren.  

 

Andra material i vardagen 

 
Andra typer av material som används är ingredienser som bakpulver, bikarbonat och vetemjöl. 

Här nämner flera av förskollärarna att dessa material ger barnen möjlighet till att undersöka och 

se vad som händer. Förskollärarna uttrycker också att det undersökande materialet bör 

kompletteras med frågor som gör att de kan undersöka vidare.  

 

Sammanfattning 

 
Förskollärarna erbjuder barnen olika former av material som till exempel vatten och 

bikarbonat där ämnet kemi integreras men betonar även vikten av det samtal som sker i 

aktiviteten. Här kan ytterligare en koppling göras till att det är viktigt att se till att de 

kulturella redskapen i form av intellektuella och fysiska redskap som viktiga för att barnen 

ska få lära. Detta är också något som flertalet av förskollärarna uttrycker då de menar på att 

materialet bör kompletteras med frågor som gör att barnen blir nyfikna och vill undersöka 

vidare. Förskollärarna antyder att materialet som erbjuds är själva stommen för att förstå 

fenomenet och att det då blir deras uppgift att genom materialet ge stöd så att barnet kan få 

verktyg till att undersöka sina hypoteser och dra slutsatser utifrån detta. 
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Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att identifiera på vilket sätt förskollärarna arbetar med kemi i 

förskolans verksamhet. Utifrån metoden intervju och tidigare forskning som tagits upp i 

inledningen av denna studie kommer i detta kapitel en diskussion kring slutsatser som 

framkommit. Diskussion angående val av metod, val av teoretiskt perspektiv samt studiens 

trovärdighet att tas upp. Kapitlet avslutas med studiens relevans för förskollärarprofessionen 

och fortsatt forskning. 

 

Resultatdiskussion 
 
Syn på arbete med kemi 

 
Resultatet i denna studie visar att förskollärarnas syn på arbetet med kemi i förskolan grundar 

sig i att aktiviteterna kring kemi ska ske i interaktion mellan olika aktörer i förskolan. Samspelet 

är bland annat en central del för att väcka frågeställningar kring hur olika fenomen uppstår och 

att man här utgår från barnens hypoteser. Resultatet visar också att det är förskollärarnas uppgift 

att ge barnen dessa förutsättningar. Tidigare forskning hävdar, likt resultatet i denna studie, att 

det är viktigt att utgå från barnens intressen i arbetet med kemi i förskolan (Thulin, 2006). 

Forskningen tar även upp att detta arbetssätt skapar förutsättningar för barnen att få en djupare 

förståelse kring vissa fenomen (Thulin, 2006). Respondenterna berättar att barnen i 

verksamheten inte tvingas till att delta i dessa aktiviteter utan att detta sker med egen vilja. 

Utifrån slutsatser som dragits är detta en viktig aspekt att lyfta fram, då tidigare forskning visar, 

att förskolebarnen tenderar att gå miste om kunskap som kan vara betydande för att de lättare 

ska kunna förstå och utveckla kunskap kring vardagliga fenomen (Fristorp, 2012). Detta är även 

något som läroplanen för förskolan tar upp som ett av strävansmålen, att just varje barns ska få 

förutsättningar att utveckla sin förståelse för enkla kemiska processer (Skolverket, 2010). 

Funderingar kring detta är också att det är förskollärarens uppgift att göra så att barnen finner 

intresse för detta, då måste förskolläraren gå tillbaka till sig själv och reflektera kring hur man 

ska kunna inkludera alla barnen i arbetet med kemi så att samtliga känner att det är roligt och 

lustfyllt.  

 

I tidigare forskning har också nämnts att naturvetenskapliga aktiviteter i form av kemi tenderar 

att få stå tillbaka för de allra yngsta förskolebarnen (Fristorp, 2012). Detta på grund av 

utformning av miljön i verksamheten (Fristorp, 2012). Denna studies resultat visar på att det är 

skillnad i att arbeta med de yngre barnen, men förskollärarna utesluter inte att integrera ämnet 

på grund av barnens ålder, de menar på att de istället anpassar aktiviteterna efter dem. Resultatet 

visar dock att arbete med yngre barn sker men där förskollärarens förhållningssätt blir mer 

styrande då det är de som mer konkret får visa de yngsta barnen vad som händer och att barnen 

i sin tur gör mer iakttagelser. De verbala reflektionerna får här stå tillbaka på grund av att denna 

förmåga inte ännu är helt utvecklat hos barnen. Det sociokulturella perspektivet möjliggör att 

se det icke-verbala som betydande i en människas erövrande av kunskap, då detta visar sig i 

form av fysiska handlingar (Säljö, 2012). Resultatet visar här att det icke-verbala inte får så stor 

betydelse då förskollärarna inte relaterar detta som en förutsättning att ta till sig kunskap.  
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Resultatet visar också att det medvetna arbetet med kemi hamnat i skymundan på grund av att 

förskollärarna själva inte innehar tillräckligt med kunskap om hur man kan bemöta barnens 

frågeställningar inom kemi. Detta är också något som tidigare forskning framhäver och att 

förskollärarnas kunskaper är betydande eftersom det får konsekvenser för vad barnen får erfara 

(Thulin, 2006). Egna erfarenheter kring detta är att den yrkesutbildning som finns idag, ger 

blivande förskollärare en bra grund att stå på. Förhållningssätt och konkret arbete med 

naturvetenskap, där ämnen som biologi, fysik, kemi och teknik har integrerats, detta är också 

något som förskollärarna har uttryckt som gått den senare förskollärarutbildningen. Resultatet 

visar ändå på att det är viktigt få uppdateringar inom ämnet i form av vidareutbildning, då 

forskning kring arbetssätt med mera hela tiden uppdateras. 

 

Konkret arbete med kemi 

 
Resultatet utifrån förskollärarnas konkreta arbete med kemi i förskolan yttrar sig oftast i 

aktiviteter i form av bakning och experimenterande med vattnets olika former. Det framkommer 

att mycket arbete kring kemi även består av samtal och diskussioner tillsammans med barnen 

kring olika växtfenomen i naturen, där bland annat fotosyntesen tas upp. Tidigare forskning 

visar att förskollärarna bör ge barnen möjligheter till att utforska sina reflektioner och 

frågeställningar (Thulin, 2006). Det konkreta arbetet bör därför vara av mer ”öppen” form, där 

aktiviteterna inte alltid är planerade av förskollärarna utan där barnen kan ges inflytande till vad 

som ska utforskas. Förskollärarens uppgift blir då att utmana barnen genom att ge dem tillgång 

till olika redskap för att barnen ska kunna ta reda på och testa sina hypoteser kring fenomenet 

(Thulin, 2006). 

 

Att ta till vara på barnens frågeställningar i vardagen gör att förskolläraren kan konkretisera 

olika kemiska processer utifrån barnens egen nyfikenhet i förskolan (Helldén, m. fl., 2011). 

Detta gör att barnen tidigt får förutsättningar att tillägna sig och förstå innebörden i begrepp. 

Även Säljö (2012) beskriver, utifrån det sociokulturella perspektivet, att de vardagliga 

situationerna är viktiga för att barnen ska tillägna sig innebörden av olika begrepp. De får på så 

sätt lättare att förstå sin omgivning och det är viktigt att förskolläraren här agerar som en 

förebild så att barnen blir medvetna och ser mening med att använda och lära sig om kemi och 

dess betydelse. 

 

Resultatet i denna studie synliggör också att det konkreta arbetet med kemi oftast förekommer 

i olika typer av temaarbeten i förskolan, där de flesta ämnen integreras. Förskolläraren utgår 

oftast inte från kemi utan kemi får bli en del av ett projekt. Studien visar också att detta sätt att 

konkretisera kemi oftast sker omedvetet hos förskollärarna. Detta kan hämma barnens 

tillägnande av kunskap eftersom de inte blir motiverade att uppleva mening kring de 

kemiaktiviteter som förekommer. Detta blir alltså en konsekvens av att förskollärarna själva 

inte innehar tillräckligt med kunskap som gör att de är medvetna om att de integrerar kemi 

(Thulin, 2006). 

 

Det konkreta arbetet med kemi sker oftast kring förskolans närmiljö, samtliga förskolor har 

tillgång till naturen. Detta gör att arbete med växter ofta förekommer, frågeställningar om varför 

växter får olika färger och varför det blir blad på växterna förekommer. Att förskolan ligger i 

ett naturnära område kan ses som en fördel då tidigare forskning betonar att barnen ska få 

förståelse för naturens olika processer och genom att ha tillgång till en varierad natur så kan 
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barnen på ett konkret sätt förstå och se det som händer och vilka olika faktorer som påverkar 

vad i naturen (Helldén m. fl., 2011). 

 

Material i verksamheten 
 
Resultatet av denna studie visar att materialet som barnen erbjuds i verksamheten är av stor vikt 

för att barnen ska kunna utforska ämnet kemi. Det är genom materialet som barnen kan få en 

förståelse över de processer som sker kring kemiaktiviteter. Likheter kring denna slutsats går 

också att koppla till de resultat som tidigare forskning visar. Fristorp (2012) tar bland annat upp 

att det i dagens förskolor inte finns så stort utbud kring material som integrerar 

naturvetenskapliga ämnen som kemi. Fristorp (2012) menar dock att det är viktigt att 

förskollärarna använder det material som finns naturligt runt omkring oss, eftersom detta på ett 

konstitutivt sätt visar hur vissa processer yttrar sig genom att reagera på vissa faktorer. Att 

använda material i form av till exempel vatten kan man påvisa att olika faktorer som årstider, 

där temperaturen varierar, påverkar vattnets form. Material och aktivitet kring dessa fenomen 

kan därför placeras in som att arbeta med enkla kemiska processer som förskolans läroplan tar 

upp som ett strävansmål (Skolverket, 2010).  

 

Tidigare forskning visar också på att det är förskollärarens uppgift att ta fram material som gör 

att barnens intresse för naturvetenskapliga fenomen blir större (Nordin-Hultman, 2008). Ett 

brett urval av material, där variationer i form av artefakter och naturligt material erbjuds. Detta 

ger barnen maximala möjligheter att utvecklas inom lärandet av kemi och tillägna sig mer 

kunskap (Nordin-Hultman, 2008). I denna studie visar resultatet även att förskollärarna arbetar 

med olika typer av material som kan påvisa olika kemiska processer, i form av till exempel 

bakning. Resultatet visar argument där förskollärarna anser att material i form av ingredienser 

och andra materiella redskap är viktiga för att barnen ska kunna utforska ämnet kemi. Därmed 

kan slutsatser dras att förskollärarna ser till att ge barnen så brett utbud av både artefakter och 

naturliga resurser som möjligt och att barnen då får de bästa förutsättningarna till att utveckla 

sin förmåga inom kemi. 

 

Metoddiskussion 
 
Att använda intervju som undersökningsmetod har varit ett bra alternativ till denna form av 

undersökning eftersom det är förskollärarens perspektiv på hur de arbetar med kemi i förskolan, 

hur de konkretiserar detta samt vilket material de använder i dessa aktiviteter som är i fokus. 

Man skulle här även kunna använda sig av enkäter som metod men med denna metod är det 

svårt att ställa öppna frågor, då det är lättare för respondenten att utfrågas i en intervju (Bryman, 

2011) samt att få ett djup i frågeställningarna. Studien skulle även kunnat kompletteras med 

observationer för att få ett ytterligare djup i studien genom att jämföra det förskollärarna 

uttrycker och sedan se hur de handlar i praktiken, men eftersom tidsramen till denna studie varit 

begränsad har endast en undersökningsmetod använts. Observationer har heller inte varit något 

alternativ då detta skulle kräva att samtliga förskolor skulle arbeta med ämnet kemi i nuläget, 

vilket inte var fallet. Jag ser därför att intervjumetoden har varit ett bra alternativ eftersom det 

är förskollärarens resonemang kring hur de arbetar och med vilket material, vilket gör att det 

krävas en mer förklarande respons för att kunna dra slutsatser. 
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I denna studie har även intervjuerna riktat sig mot en typ av intervjuform som kan identifieras 

med semistrukturerad intervju. De semistrukturerade intervjuerna är att föredra då denna studie 

har ett påtagligt fokus kring ämnet kemi och hur förskollärare konkretiserar detta vilket innebär 

att frågorna kommer att rikta sig inom ett specifikt område. Bjereld, Demker & Hinnfors (2009) 

beskriver att de intervjufrågor man formuleras bör vara formulerade efter det teoretiska 

perspektiv man valt för att sedan kunna underlätta analysen av det material man har tagit del 

av. Detta innebär att de frågeställningar som respondenten har besvarat delvis är uppbyggda 

utifrån det sociokulturella perspektivet. Detta innebär bland annat att frågorna kommer att 

formuleras på ett sätt som lägger vikten på samspelet mellan individerna i verksamheten, vuxen 

och barn, samt hur deras roll som förskollärare yttrar sig i aktiviteterna kring kemi. 

 

Urval av deltagare till studien var slumpmässig eftersom kontakt med respektive förskola har 

skett där inte någon specifik person tillfrågats utan detta har förskollärarna själva fått diskutera 

om. Detta har gjort att svar från respondenterna har fått samma tolkningsförutsättningar, då 

relationen mellan den som intervjuar och den som intervjuas är neutral. Personliga tolkningar 

av vad respondenten uttalar sig om har därför kunnat analyseras med samma utgångspunkter 

utan att kunna generalisera.  Val av förskola har gjorts genom att välja ut förskolor där 

inriktningen skiljer sig åt i så hög utsträckning som möjligt. Detta för att tiden till studien är 

begränsad och förskollärarna har svårt att sätta undan tid för intervjuer så var tanken att kunna 

vara flexibel och kunna anpassa tid och plats efter dem. Detta innebär att endast ett fåtal 

förskollärare och förskolor valts ut. Om fler kommunområden samt förskollärare skulle 

tillfrågats om intervju skulle mer tid till studiens undersökningsdel behövts.   

 

Totalt åtta förskollärare tillfrågades om att delta i studien, varav tre stycken bortfall på grund 

av organisatoriska svårigheter till att gå ifrån verksamheten förekom. Eftersom tiden till 

undersökningen var begränsad togs ett beslut om att arbeta vidare utifrån fem stycken 

representanters deltagande i studien. Eftersom flertalet förskolor och förskollärare antydde att 

det var svårt att lägga undan tid till att delta på grund av annan organisation i verksamheten så 

togs detta beslut att arbeta vidare utifrån totalt fem representanter. Det kändes heller inte 

relevant att med kort tids varsel tillfråga ytterligare förskollärare, då de som tillfrågats oftast 

valt att lägga tid till intervjuerna med samråd med kollegor, vilket skulle göra att detta skulle ta 

för mycket tid. 

 

 De tillfrågade respondenterna godkände ljudupptagning i form av inspelning av samtal under 

intervjun. Detta gjorde att fokus på den som berättar kan hållas och att eventuellt ge respons i 

form av nickningar och dylikt som att ställa följdfrågor som gör att respondenten känner sig 

iakttagen och därmed vill berätta mer. Val av att spela in intervjuerna är också för att sedan 

lättare kunna transkribera intervjuerna eftersom man då kan gå tillbaka och lyssna på 

ljudupptagningen. Johansson & Svedner (2010) menar på att en inspelning av samtliga 

intervjuer är en bra teknik för att kunna lägga ytterligare fokus på den som berättar, annars finns 

en risk att följdfrågor inte kommer att kunna formuleras på grund av att koncentrationen på att 

skriva ner svar på aktuell fråga tar för mycket fokus.  

 

Studiens resultat hade kunnat få ytterligare djup om informanterna fått förberedelsefrågor att 

reflektera över innan intervjun ägde rum. Under samtliga intervjuer med respondenterna 

upprepades ett mönster av att de blev mer ”varma i kläderna” ju närmare slutet intervjun kom. 



 

21 

 

För att få ut maximalt av datainsamlingen hade det därför varit optimalt att ge förskollärarna en 

mer förberedande information än studiens syfte. 

 

Teoridiskussion 
 
Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Enligt Karlsson (2014) kan 

man med hjälp av det teoretiska perspektivet lyfta fram olika aspekter som man vill undersöka. 

Eftersom syftet med studien var att identifiera på vilket sätt förskolläraren arbetar med kemi i 

förskolan är valet av det sociokulturella perspektivet lämpligt eftersom det framhäver 

pedagogens förhållningssätt, samspelet mellan individer samt vikten av intellektuella och 

fysiska redskap. Genom att använda dessa glasögon så framträder vissa mönster av det 

förskollärarna berättar kring hur de arbetar med kemi som är av betydelse för studien. Backman 

(2008) beskriver forskningsprocessen genom att vi försöker att förstå och förklara ett fenomen 

utifrån vissa teorier som förklarar hur allt hänger samman och hur vi påverkas av vissa 

skeenden. Därmed påverkas vad vi ska se eller höra och gör tolkningar utifrån detta. Genom 

det sociokulturella perspektivet har frågeställningarna kring hur förskolläraren konkretiserar 

ämnet kemi i förskolan, deras syn på detta samt vilka typer av material som förekommer i dessa 

aktiviteter blivit möjliga att belysa. Samspelet mellan individerna som förskollärarna berättar 

om är något de lägger stor vikt vid. När de berättar om sin syn på hur ämnet integreras i 

verksamheten och hur det konkretiseras blir deras uppgift att det ska bli roligt och lustfyllt 

lärande för barnen. Detta för att barnen ska bli nyfikna och vilja lära mer. Perspektivet har gjort 

analysresultatet möjligt att förklara och tolka eftersom det är vissa faktorer som förklarar hur vi 

bör se på vår tillvaro, som till exempel vikten av samspel mellan individer, förhållningssättet 

som pedagogen i förhållande till barns erövrande av kunskap har samt vikten av artefakter för 

att ta sig an och kunna undersöka vissa fenomen och att dessa inte är oberoende av varandra, 

utan något som också hela tiden är i samspel. Detta perspektiv belyser alltså hur en människa 

lär, vilket är centralt kring de aktiviteter som sker i förskolan. 

 

Detta perspektiv har också gjort att jag har kunnat avgränsa min analys och endast förhållit mig 

till det som är relevant och sortera bort sådant som är intressanta diskussioner men som inte hör 

till studiens syfte och frågeställningar.  

 

Utifrån denna diskussion kring val av teoretisk perspektiv kan slutsatsen dras att detta har gjort 

att en verklighetsförankrad bild har kunnat synliggöras i hur förskollärarna arbetar med ämnet 

kemi i förskolan. Detta sätt att synliggöra förskollärarens arbete i förskolan blir också 

tolkningsbart och också något som merparten av de som arbetar i förskolan kan relatera till. 

 

Reliabilitet 
 
Reliabiliteten i en undersökning avser bedöma om man kan genomföra den på samma sätt flera 

gånger och ändå få samma resultat (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Intervju som metod 

kan antas ha en låg reliabilitet på grund av att situation och förutsättningar kan se olika ut mellan 

respondent och intervjuare samt från respondent till respondent. Faktorer som kan påverka 

reliabiliteten i en undersökning är bland annat den miljö som utformas runt omkring 

intervjusituationen. Andra faktorer som kan ha betydelse är vilken tilltro respondenten har till 

den som intervjuar (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009).  
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Under situationerna kring datainsamlingen har samtliga frågor ställts i samma ordningsföljd, 

dock har följdfrågorna varierat beroende på vad respondenten berättat. Detta kan på påverka 

resultatet eftersom beroende på vad respondenten berättar, så kan följdfrågorna göra att en 

djupare reflektion kring ämnet i datainsamlingen kan se olika ut från respondent till respondent. 

Den miljö som har varit kring dessa situationer har valts av respondenterna själva och därför 

har detta skett på en avslappnad plats som gjort att alla har kunnat ha samma förutsättningar att 

fokusera på frågorna utan störande moment runtomkring. 

 

Enligt det sociokulturella perspektivet delar vi alla olika livsvärldar där vi har olika erfarenheter 

och i ett samtal påverkas och lär nya saker (Säljö, 2012). Konsekvenser av detta gör att man 

omöjligt kan intervjua utan att påverka den som intervjuas. Därför kan vi heller inte 

säkerhetsställa att det som framkommer repriseras på samma sätt i varje situation eftersom det 

är olika konstellationer av personligheter som möts och som delar olika livsvärldar. Om 

undersökningen skulle göras om skulle det inte kunna säkerhetsställas att detta visar samma 

resultat dock är förhoppningen, eftersom delar av resultatet visar att förskollärarna uttrycker en 

viss samstämmighet i vissa av svaren, att detta ska kunna relateras till verkligheten.  

 

Validitet 
 
Validitet är ett sätt att påvisa att studien har undersökt det som är avsett att undersöka (Bjereld 

m.fl, 2009). Johansson & Svedner (2010) beskriver att det är viktigt att säkerhetsställa att 

intervjuare och respondent utgår från samma sak när det gäller utfrågning av vissa ämnen, som 

kemi. I en av de inledande frågorna kring hur förskolläraren arbetar med kemi har frågan om 

hur förskollärarna tolkar begreppet kemi framhållits. Förskollärarna har även tillfrågats om de 

har fått vidareutbildning inom ämnet, vilket också kan ha betydelse för hur medvetenhet kring 

arbetet med kemi framträder i deras berättelser. Dessa frågor har formulerats för att vara säker 

på att respondenterna utgår från samma antaganden och att studien ska hålla en så hög validitet 

som möjligt. För att öka validiteten har ytterligare en frågeställning väckts under analys av 

resultaten, då svaren på vissa frågor utgjorde vilken typ av syn förskolläraren har på hur man 

arbetar med kemi. Dessa berättelser har inte kunnat identifieras med övriga två frågeställningar 

men utgjorde ändå en viktig och central del av studiens syfte, därav att ytterligare en 

frågeställning togs med. 

 

Studiens relevans för förskollärarprofessionen 
 
Denna studie bidrar till att få en ökad förståelse och klarhet kring hur ämnet kemi kan integreras 

i verksamheten samt hur detta ämne kan framträda i verksamheten i samarbete med andra 

ämnen, samt vilka typer av redskap och verktyg som kan integreras för att barnen ska få 

erfarenheter av kemi tidigt i livet. Samtliga förskollärare har berättat att arbetet med kemi inte 

alltid sker under planerad aktivitet utan är oftast något som förekommer då barnen reflekterar 

kring vissa fenomen som sker kring deras närmiljö. Detta är också något som läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2010) tar upp, att förskolläraren ska ta tillvara på barnens egen 

nyfikenhet och viljan till att lära mer. Denna nyfikenhet kanske inte alltid kommer under 

planerad aktivitet utan kan likaväl dyka upp när man minst anar det, och då kanske det bästa 

tillfället att arbeta med det då barnen själva är redo att ta emot nya lärdomar. Denna studie visar 
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även att det är viktigt att förskollärarna får tillgång till vidareutbildningar inom naturvetenskap 

för att integreringen av ämnet kemi i förskolan ska bli mer tilltalande och mer användbart på 

denna nivå. 

 

Studien synliggör även att det redan i tidig ålder är av värde att utveckla barnens förmågor inom 

kemi då detta ger förutsättningar att kunna tillägna sig och få en djupare förståelse för olika 

kemiska processer, vilket gör att vi förhoppningsvis får fler som intresserar sig i kemins värld 

och får ytterligare kunskaper och förståelse kring kemiska processer och dess betydelse i 

samhället.  

 

Fortsatt forskning 
 
För att få en fördjupad bild av hur förskolläraren konkretiserar arbetet med kemi i förskolan 

skulle det vara intressant att även se hur de konkretiserar detta genom att ta in data från 

observationer, där man också kan göra en tolkning utifrån ett barnperspektiv eftersom man då 

skulle se hur engagerade de är i dessa aktiviteter.  

 

Ytterligare forskning kring detta ämne skulle kunna vara att planera ett pedagogiskt material 

där förskollärarna för utvärdera materialet och se om detta har motiverat dem till att arbeta mer 

med kemi samt om detta har ökat medvetenheten i vad kemi i förskolan kan vara. Detta var 

något som flertalet av förskollärarna i denna studie uttryckte, att de inte alltid är så medvetna 

om att de arbetar med kemi och att mer förslag på konkret arbetsmaterial inom kemi är önskvärt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Samtyckesblankett 
 
Mitt namn är Malin Storm och jag läser förskollärarutbildningen på distans från Karlstads Universitet. 
Jag arbetar just nu med mitt examensarbete . 
 

Syftet med denna studie är att identifiera på vilket sätt förskolläraren arbetar med ämnet 
kemi i förskolans verksamhet med barnen. 
Frågeställningarna som är centrala i undersökningen är följande: 
 

 Hur konkretiserar förskollärare ämnet kemi i verksamheten? 

 Vad erbjuder förskollärare barnen för material till att utforska ämnet kemi? 

Deltagandet i studien är frivilligt, vilket innebär att du som deltagare har rätt att när som 

helst avbryta din medverkan utan att delge förklaring till detta. 

Ditt deltagande i studien är anonymt, vilket innebär att din identitet och aktuell förskola 

inte kommer att kunna identifieras i studien. 

Aktuell datainsamling från respondent kommer endast att användas till avsedd studie 

samt att all data kommer att raderas efter att den godkänts av examinator.  

Genom att skriva under denna blankett medger du samtycke till att delta i studien samt att du 

tagit del av studiens syfte. 

 

Ort och datum: 

 

 

Respondenten/intervjupersonen: 

 

 

 

Intervjuare: 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur förskollärare arbetar med kemi samt vad de 

använder för material kring detta ämne. 

Bakgrund 

- Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

- Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

- Vilken typ av utbildning har du (inriktning)? 

- Vilken ålder har barnen på er avdelning? 

- Har ni någon inriktning på förskolan? 

- Vad anser du är det viktigaste uppdraget i ditt yrke som förskollärare?  

- Har du blivit erbjuden någon utbildning/kurs som integrerar ämnet kemi?  

       Om ja – Vad innefattade den? Vilka ämnen togs upp? 

                  – Har den inspirerat dig till att arbeta mer med naturvetenskap? Och i så fall på  

                      vilket sätt?  

      Om nej – Skulle du vilja det? Vad skulle du i så fall vilja att den kursen erbjöd för ny 

                      kunskap inom ämnet? 

Arbete med kemi i förskolan 
- Vilka tankar har du kring hur förskolans läroplan tar upp arbetet med naturvetenskap i 

förskolan? 

 

- Hur stort utrymme får ämnet kemi i er verksamhet hos dig? 

 

- Hur tolkar du i begreppet kemi? ( Vad är det/vad är det inte) 

 

- Vad utgår du ifrån då du planerar kemi i barngruppen? 

 

- Hur arbetar ni med kemi tillsammans med barnen? 
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- Kan du ge några exempel? 

 

- Hur fann ni inspiration till denna aktivitet? 

 

- Beskriv vad du tycker är relevant att barnen ska få erfara inom ämnet kemi? 

 

- Upplever du att det är någon skillnad med att arbeta med kemi med stora eller små 

barn? 

           Motivera? 

- Ser du några möjligheter/svårigheter med att arbeta med kemi i förskolan? 

- Tycker du att det är viktigt med kemi i förskolan? Motivera ditt svar! 

 

- Hur ser din roll som förskollärare ut i de aktiviteter som behandlar ämnet kemi? 

 

- Hur upplever du barnens attityd till att arbeta med kemi i förskolan? 

 

 

Material  
-  Vilket material använder du när du arbetar med kemi? 

- Anser du att det är svårt att hitta material till aktiviteter som innehåller kemi?  

- På vilket sätt påverkar materialet barnens lärande inom kemi? 

 

Tillägg 
- Är det något som du skulle vilja tillägga? Tankar? 

 


