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Abstract 

The aim of this study was to examine how chemistry is implemented in preschool. The aim 

was also to examine how the revision of the preschool curriculum has affected the work with 

chemistry. That chemistry among with physics, mathematics and technology should get more 

attention in the educational activities in preschool, was the intentions with the revision of the 

curriculum. Previous studies has illustrated that this targets are not highly prioritized in the 

educational activities.  

 

This study consisted interviews with four educationalists and one preschool head. Three of the 

educationalists are preschool teachers and one is a child minder. All of the respondents work 

in the same municipality. The study was based on a socio-cultural perspective. 

 

The results of the study showed that work with chemistry in preschool has different extent. To 

bake, do experimentations, experimentations with water and mix solutions, were showed in 

the results as ordinary activities.  

 

The results also presented that the revision of the curriculum have had positive effects on 

work with chemistry in preschool. Although, all the respondents illuminated that mathematics 

and technique were more prioritized targets since the revision of the curriculum. 
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Sammanfattning 

Föreliggande studies syfte var att undersöka hur kemi implementeras i förskolans verksamhet 

samt vilka effekter förskolans reviderade läroplan har haft på arbetet med kemi. Skolverkets 

intentioner med revideringen av läroplan för förskolan var att kemi, tillsammans med fysik, 

matematik och teknik skulle få större utrymme i förskolans pedagogiska verksamhet. Tidigare 

studier visar att dessa målområden inte varit lika högt prioriterade i förskolans pedagogiska 

verksamhet.  

 

I denna studie bestående av intervjuer som kvalitativ metod har vikten lagts på 

respondenternas upplevelser av forskningsobjektet. Studien utgick från ett sociokulturellt 

perspektiv. Fyra pedagoger, varav tre förskollärare och en barnskötare, på tre olika förskolor 

samt en förskolechef har deltagit i studien. Samtliga respondenter är yrkesverksamma i 

samma kommun. 

 

Resultatet av studien visade att arbetet med kemi i förskolans verksamhet sker i olika stor 

utsträckning. Det som framkom i resultatet som vanliga aktiviteter som innefattar kemi var 

bakning, experimenterande där experiment med vatten och dess olika former var vanligt 

förekommande samt att blanda olika lösningar.  

 

Resultatet påvisade också att revideringen av förskolans läroplan har haft positiv effekt på 

kemi och de övriga naturvetenskapliga områdena. Dock lyftes av samtliga respondenter att 

teknik och matematik varit högre prioriterade målområden sedan revideringen.  

Nyckelord 

Förskola, kemi, revidering, läroplan 
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1. Inledning 

1.1 Förord 

Kemi i förskolan? När jag fick ämnet kemi tilldelat mig när jag skulle skriva mitt 

examensarbete, tänkte jag genast att det skulle bli en utmaning. Detta då mina tidigare 

erfarenheter sa att kemi var ett ämne som inte får lika mycket utrymme i förskolans 

pedagogiska verksamhet som exempelvis språk och matematik, vilket också tidigare studier 

visar på. Denna undersökning har öppnat upp ögonen för vad arbetet med kemi i förskolan 

kan innebära och min förhoppning med denna studie är att fler kan få upp ögonen för kemin i 

förskolan och dess möjligheter till ett roligt, utforskande och spännande lärande. 

1.2 Bakgrund 

Definitionen av kemi är enligt Nationalencyklopedins elektroniska version (2014): 

 

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, 2014) 

 

Naturvetenskap, då kanske framförallt ämnena kemi och fysik, kan upplevas som krångligt, 

tråkigt och abstrakt (Persson, 2012). Utbildningsdepartementet tog 2010 fram ett material som 

beskriver bakgrunden till de ändringar som gjordes när läroplan för förskolan reviderades. Där 

beskrivs naturvetenskap som: 

  

Frågor som rör djur, växter, klimat och miljö och har sitt ursprung i människans nyfikenhet och 

behovet att veta mer om samband mellan sig själv och sin omvärld. Naturvetenskap är den 

sammanfattande benämningen på de vetenskaper som studerar naturen, dess delar eller verkningar. 

(Utbildningsdepartementet, 2010 s. 13-14) 

 

Till de naturvetenskapliga ämnena kan förutom kemi, också biologi och fysik räknas. Tidigare 

studier påvisar att kemi ofta får stå till sidan för andra läroplansmål. Att arbeta med kemi och 

naturvetenskap i förskolan handlar i mångt och mycket om att väcka barnens lust att utforska 

och undersöka. 

 

I förskolans läroplan beskrivs det hur förskolan ska lägga grunden till det livslånga lärandet 

(Skolverket, 2011). Lärandet i förskolan ska vara lustfyllt och ha utgångspunkt i leken. 

Tillsammans ska lärande, fostran, omsorg och omvårdnad bilda en helhet i förskolans 

verksamhet. I förskolans läroplan finns det till skillnad från skolans läroplan inga mål att 

uppnå, utan målen som finns formulerade är mål att sträva mot. Att arbeta med de mål som 

finns beskrivna i läroplanen utgör en del av det uppdrag som innebär att vara pedagog i 
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förskolan. De naturvetenskapliga målen som finns beskrivna anger en riktning att sträva efter 

i den pedagogiska verksamheten (Utbildningsdepartementet, 2010).  

 

Skolverket har gjort två uppföljningar och utvärderingar, 2004 och 2008, av läroplanens 

implementering i praktiken (Pramling Samuelsson, 2011). Den senare uppföljningen och 

utvärderingen, som är bakgrunden till revideringen av förskolans läroplan, visade att 

naturvetenskap tillsammans med matematik inte var prioriterade mål i fortbildningssyfte av 

kommunerna. När läroplanen för förskolan reviderades år 2010, var ett av de huvudsakliga 

syftena att kemi tillsammans med fysik, teknik och matematik skulle få större utrymme i 

förskolans verksamhet (Utbildningsdepartementet, 2010). I första upplagan av Läroplan för 

förskolan finns endast en målformulering om naturvetenskap:  

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens 

kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur  

(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 9). 

 

Kemin hade således inget utskrivet utrymme, utan ingick i det naturvetenskapliga målet. I 

samband med revideringen av förskolans läroplan, utvidgades de naturvetenskapliga ämnenas 

utrymme i läroplanen och kemiska processer skrevs med i en målformulering:  

 

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). 

 

I och med det utökade pedagogiska uppdraget, ställs också krav på förstärkt pedagogisk 

kompetens bland de verksamma i förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010). Skolverket 

belyste i redovisningen av förslagen till förtydligande i förskolans läroplan, behovet av 

kompetensutveckling i de målområden som fått utökat utrymme.  

1.3 Syfte 

Med föreliggande bakgrund syftar studien till att undersöka hur arbetet med implementering 

av kemi i den pedagogiska verksamheten går till. Dessutom är studiens syfte att undersöka 

vilken betydelse förtydligandet av de naturvetenskapliga målen i revideringen av läroplanen 

har för arbetssättet med kemi i förskolan.  

1.3.1 Frågeställningar 

 Hur sker arbetet med implementering av kemi i förskolans verksamhet? 

 Vilka effekter har revideringen av läroplanen, då de naturvetenskapliga ämnena gavs 

utökat utrymme, haft i arbetssättet med kemi? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
Det finns få studier som behandlar implementeringsarbetet med kemi i förskolan och de 

effekter revideringen har haft på arbetet med kemi. Då förskolans pedagogiska verksamhet 

inte är ämnesinriktad på ett liknande sätt som skolan, berör ofta forskning samtliga 

naturvetenskapliga ämnen som helhet. Även naturvetenskapen relaterat till förskolans 

uppdrag, är ett ämne som inte är särskilt välbeforskat sett ur ett nationellt perspektiv (Thulin, 

2011). Forsknings- och litteraturgenomgången kommer därför beröra naturvetenskap som 

helhet. 

2.1 Naturvetenskap i förskolan  

Naturen och djuren har sedan förskolans historia startade för mer än hundra år sedan, utgjort 

viktiga inslag i förskolans verksamhet (Björklund & Elm, 2003). Vikten av att väcka ett tidigt 

intresse för naturvetenskap hos barn är något som belyses i flera tidigare studier (Thulin, 

2011; Elm, 2008). Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström (2010) menar att barn tidigt 

skaffar kunnande och erfarenheter rörande grundläggande naturvetenskapliga fenomen.  

 

Sundberg (2014) som deltar i, det i skrivande stund, pågående projektet Förskolans praktik i 

möte med naturvetenskap, diskuterar vad naturvetenskap i förskolan kan innebära. Projektet 

innefattas av studier vars mål är att undersöka vilka naturvetenskapliga aktiviteter som 

fungerar i förskolan, vilka faktorer som är viktiga för att stötta dessa aktiviteter samt vilka 

kompetenser hos förskollärare som krävs i arbetet med naturvetenskap i förskolans praktik. 

Det som framkommit i en första analys av insamlat material är bland annat ett antal 

naturvetenskapliga teman man arbetar med i förskolan. Exempel på dessa teman är Vatten, 

Experiment, Djur, Naturen, Kretslopp, Väder, Årstider med mer. Vidare belyser hon ett 

förhållningssätt hos pedagoger, där förmågan att kunna stötta och utmana barnen i deras 

undersökande ses som central i de naturvetenskapliga aktiviteterna. 

Thulin (2011) har genomfört tre delstudier som presenteras i hennes avhandling Lärares tal 

och barns nyfikenhet: Kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan. Studierna 

berör lärandets objekt inom naturvetenskap i och med förskolans förändrade uppdrag.  

De tre studiernas analyser visar på olika resultat. I delstudie ett menar Thulin att ett 

traditionellt mönster av en frågande lärare och ett svarande barn blir framträdande, där målet 

med frågorna tycks vara att utmana barnen och få dem att tänka ett steg längre kring det 

lärande objekt som fokuseras. Delstudie två har språkbruket gällande naturvetenskapliga 

fenomen mellan lärare och barn i fokus. Av denna studies resultat blir ett antropomorfistiskt 

uttryckssätt, där det är läraren som introducerar detta sätt att prata på, framträdande. Med 

antropomorfism menas att prata om djur som om de vore människor. I Thulins tredje studie 

vars syfte var att undersöka barns frågor under ett tematiskt arbete, framgår ”[…] ett barn som 

vill närma sig ett naturvetenskapligt kunskapsområde” (Thulin, 2011, s.94). Vidare visar 

resultatet av hennes avhandling att temaarbete och ett ämnesintegrerat förhållningssätt blir 

framträdande i de naturvetenskapliga aktiviteterna. Detta som en konsekvens av förskolans 
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helhetssyn på barn och verksamhet. Thulin menar att om barn tidigt presenteras för ett 

naturvetenskapligt innehåll i förskolan, finns förhoppning om att kunna grundlägga positiva 

attityder till kunskapsområdet. Vidare belyser hon att detta i sin tur kan påverka barns och 

ungas självbilder och val rörande intresse, studier och yrke i livet.  

 

Elm (2008) diskuterar i sin studie hur det naturvetenskapliga innehållet i en förskola och en 

förskoleklass gestaltas genom samspel mellan barnen men också mellan barn och lärare. 

Resultatet visar att aktiviteter som innefattar naturvetenskap ofta handlar om främst 

observation och i liten utsträckning undersökning, samt frågor som berör djur och natur. De 

aktiviteter som rör naturvetenskap är ofta lärarinitierade och det lämnas lite utrymme för 

barnen att utforska egna teorier som uppstår. Vidare menar Elm att det framkommit av hennes 

studie att det i de naturvetenskapliga aktiviteterna lämnas lite utrymme för barnens 

reflektioner och diskussioner, då läraren när denne fått svar på sin fråga går vidare med 

aktiviteten. Det framgår också att vissa barn får mer utrymme i de naturvetenskapliga 

aktiviteterna och att andra barns erfarenheter och initiativtagande nonchaleras, vilket Elm 

menar har negativa konsekvenser på såväl barns som lärares möjligheter att vidga sina 

kunskaper. Studien visar också att de redskap som används, så som till exempel pipetter och 

luppburkar, främst hanteras av lärarna och inte barnen.  

 

I den kvalitetsgranskning som Skolinspektionen gjorde år 2011 för att undersöka 

läroplansavsnittet ”Utveckling och lärande” i förskolans verksamhet påvisades att mål som rör 

förmågan att förstå enkla naturvetenskapliga fenomen, var ett av målområdena som inte 

förekommer lika ofta i den dagliga verksamheten (Skolinspektionen, 2011). Enligt många 

pedagoger som deltog i studien var naturvetenskap ett ämne som var starkt åsidosatt i 

förskolans verksamhet. Studien visar också att pedagogerna behöver öka kunskapen samt 

förmågan att sätta ord på vad barnen lär sig, när de gör experiment.  

 

Resultaten i Thulins (2011) studie visar att naturvetenskap i förskolan främst definieras inom 

kunskapsområdet biologi. Vidare menar Thulin, utifrån resultaten som framkommit i hennes 

studier, att förskolan valt att avgränsa- eller begränsa- sig till området biologi. Även Elms 

studie påvisar att det är biologin, med fokusering på djur och natur, som framträder som 

dominant i såväl förskola som förskoleklass.  

2.1.1 Ett naturvetenskapligt arbetssätt 

I läroplan för förskolan finns beskrivet att barns lärande ska bygga på såväl samspel mellan 

barnen, som samspel mellan pedagog och barn (Skolverket, 2011). Barn är av naturen nyfikna 

och vetgiriga individer (Helldén m.fl., 2010; Lagerholm, 2009). Tidigt i livet gör barn viktiga 

erfarenheter som kommer att vara ett stöd i deras utveckling av förståelsen av deras omvärld 

(Helldén m.fl., 2010). Ett utforskande och utmanande arbetssätt i förskolan, bidrar till att 

barnens utveckling av sin förståelse för sig själva men också sin omvärld. Ju tidigare barn 

börjar med att utöka sina erfarenheter, desto längre kan den mentala utvecklingen nås 
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(Lagerholm, 2009). Läroplan för förskolan lägger stor vikt vid att man med utgångspunkt i 

barnens åsikter, erfarenheter och intressen kan motivera barnen till kunskapssökande (Ideland 

& Malmberg, 2010).  

 

Utbildningsdepartementet (2010) beskriver i Bakgrund till ändringarna ett naturvetenskapligt 

arbetssätt som utforskande, iakttagande samt belyser vikten av att ställa frågor. Detta är något 

som Lagerholm (2009) också lyfter, då pedagogen tillskrivs rollen att skapa ett öppet och 

tillåtande klimat där alla svar ges lika mycket värde. Att beakta barnens olika svar är något 

som även Helldén m.fl. (2010) belyser, då de menar att barnens erfarenheter är personliga 

vilket innebär att beskrivningar av fenomen i omvärlden är av stor variation. Vid 

undersökningar och experimenterande är det därför viktigt att lämna utrymme för barnen att 

ställa frågor och möjlighet att testa sina teorier (Lagerholm, 2009). Ideland & Malmberg 

(2010) lyfter även vikten att som pedagog inte vara för snabb att svara på barnens frågor. Det 

finns då en risk att pedagogen betraktas som en allvetare, någon att ösa kunskap ur. De lyfter 

snarare synen på pedagogen som medforskare, som genom att ställa rätt sorts frågor till 

barnen, kan bidra till deras utforskande och lärande. I det naturvetenskapliga arbetssättet är 

förmågan att formulera frågor en viktig kompetens. Att det också finns ett tydligt samband 

mellan lärarens kompetenser och det barnen lär sig är något som forskning pekar på, vilket i 

sin tur innebär att barns lärande gynnas av lärarens egna kunskaper inom ett specifikt 

kunskapsområde (Thulin, 2011).  

2.2 Revideringen av Läroplan för förskolan 

År 2008 fick Statens skolverk i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till förtydligande och 

kompletteringar av vissa mål i läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010). Den 

första juli 2011 trädde den reviderade läroplanen i kraft (Skolverket, 2011). Den reviderade 

läroplanen har således varit aktuell i endast tre år, vilket har medfört att det varit svårt att hitta 

forskning som berör den reviderade läroplanens effekter i förskolans verksamhet. 

Att förskollärarnas ansvar skulle förtydligas och det pedagogiska uppdraget inom 

naturvetenskap och teknik samt barns språkliga- och matematiska utveckling förstärkas, var 

intentionerna med revideringen (Utbildningsdepartementet, 2010). Skolverket belyste i 

redovisningen av uppdraget behovet av kompetensutveckling och fortbildning för förskolans 

personal. Enligt läroplan för förskolan åligger det förskolechefen att personalen kontinuerligt 

får den kompetensutveckling som krävs för att kunna utföra sina uppgifter på ett 

professionellt sätt (Skolverket, 2011).  

Enligt Sundberg (2014) finns mycket lite forskning som berör hur målet med naturvetenskap 

kan tolkas i förskolekontexten, eller vad som krävs av pedagogerna i förskolan för att arbeta 

med dessa. Vidare belyser Sundberg (2014) vikten av fortsatt diskussion om vad 

naturvetenskap i förskolan kan innebära. Även Thulin (2011) beskriver hur resultatet i hennes 

avhandling aktualiserar betydelsen av att föra diskussion och utveckla medvetenhet kring 

lärares syn på sitt uppdrag i förhållande till förskolans nya uppdrag.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
När man väljer att ta sig an ett forskningsobjekt med ett specifikt teoretiskt perspektiv, innebär 

det att andra perspektiv väljs bort (Karlsson, 2014). Vikten av en god teori är något som 

Bjereld, Demker & Hindfors, (2013) belyser då det är teorin som talar om för undersökaren 

hur resultatet ska tolkas. Därför har val av teoretiskt perspektiv, noga beaktats. Då syftet med 

studien är att undersöka hur arbetet med kemi i förskolan implementeras i verksamheten samt 

hur arbetssättet med kemi i förskolan förändrats sedan revideringen av läroplanen, har en 

sociokulturell ansats valts. Detta då de utredningar som gjordes inför läroplansreformerna 

1994 och även flera senare utredningar är klart påverkade av det sociokulturella perspektivet 

(Säljö, 2012). Nedan följer en beskrivning av det som karaktäriserar det sociokulturella 

perspektivet, samt de teoretiska begrepp som kommer att användas som analytiska verktyg. 

De teoretiska begreppen är kursiverade, för att läsaren lättare ska kunna göra kopplingar till 

det sociokulturella perspektivet i analysen.  

3.1 Det sociokulturella perspektivet  

Det sociokulturella perspektivet är ett samlingsbegrepp för teorier som grundar sig i 

Vygotskijs tankar kring lärande, utveckling och språk, (Säljö, 2012). Vygotskij menar att 

lärande och utveckling står i ett ömsesidigt förhållande till varandra ända sedan barnets första 

levnadsår (Lillemyr, 2002). Människan är, enligt Vygotskij, under ständig utveckling. Detta 

innebär att utveckling inte är begränsat till barn och unga, utan något som människor på ett 

eller annat sätt alltid ägnar sig åt (Säljö, 2012). Lärande och utveckling handlar, enligt det 

sociokulturella perspektivet, om hur människor utvecklar förmågor som karaktäriseras som 

kulturella. Dessa kulturella förmågor är till exempel att skriva, läsa, räkna, lösa problem och 

resonera abstrakt. Med andra ord handlar det om hur människor approprierar, tar till sig, 

medierande redskap. Medierande redskap är de redskap som människor använder för att 

förstå omvärlden. Det i särklass viktigaste medierande redskapet är, enligt Vygotskij och det 

sociokulturella perspektivet, det mänskliga språket. Med hjälp av språket, som enligt 

Vygotskij är ett flexibelt teckensystem, kan människan kommunicera om världen och 

tillsammans med våra medmänniskor etablera en gemensam förståelse. I det sociokulturella 

perspektivet är således det sociala samspelet av vikt för människans utveckling och lärande 

och interaktion och kommunikation ses som nycklar till utveckling och lärande.  

Mediering, som är ett av de grundläggande begreppen i det sociokulturella perspektivet, är hur 

människor använder sig av kulturella redskap eller verktyg vid förståelsen av vår omvärld och 

vårt agerande i den (Säljö, 2012). Det finns intellektuella redskap, så som symboler eller 

tecken, sådant som vi använder vid kommunikation och det finns materiella/fysiska redskap, 

som exempelvis spaden man använder när man gräver. Tillsammans utgör de intellektuella 

och fysiska verktygen varandras förutsättningar och många förespråkare för den 

sociokulturella traditionen, menar att det inte är fruktbart att skilja dessa redskap åt.  

Kunskaper är inget som kan överföras mellan människor utan är genom pedagogiska förlopp 

något som människor blir delaktiga i (Säljö, 2012). Skolan ges en central funktion, då man i 
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skolan kan komma i kontakt med och appropiera kunskaper som inte är tillhör vardagen. 

Vygotskij menar att det går en skiljelinje mellan vardagsbegrepp och vetenskapliga begrepp 

(Smidt, 2011; Säljö, 2012). I naturliga sammanhang i det vardagliga livet utvecklas 

vardagsbegreppen, medan de vetenskapliga begreppen är teoretiska och mer hemmahörande i 

det formella skolsystemet (Smidt, 2011). Pedagogens uppgift är att konfrontera barnens 

erfarenheter med de vetenskapliga begreppen, vilket leder till att deras spontana tänkande 

utvecklas. Det är i interaktionen med en vuxen eller med mer erfarna barn, som inlärningen 

äger rum i vad Vygotskij kallade zonen för den närmsta utvecklingen. Zonen för den närmsta 

utvecklingen, även kallad den närmaste proximala utvecklingszonen (Säljö, 2012), hänger 

ihop med Vygotskijs tankar om lärande och utveckling som ständigt pågående processer. Med 

den närmsta proximala utvecklingszonen menas den utvecklingsnivå som ligger över den nivå 

som barnet befinner sig i och som kan uppnås i interaktion med andra mer erfarna kamrater 

eller pedagogen. Således tillskrivs pedagogen en viktig roll i barns utforskande och 

meningsskapande (Smidt, 2010; Säljö, 2012). Det är pedagogens uppgift att stötta, vägleda 

och inspirera barnen i deras utveckling.  
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4. Metod 
För en forskningsuppgift är valet av metod av avgörande betydelse för resultatets värde och 

karaktär (Vetenskapsrådet, 2011). Denna intervjustudie av kvalitativ riktning avsåg undersöka 

pedagogers samt förskolechefs upplevelse av arbetet med kemi i förskolan samt vilka effekter 

revideringen av läroplanen, 2010, har haft i arbetssättet med kemi. Som metod för denna 

undersökning valdes semistrukturerade intervjuer med pedagoger samt en förskolechef.  

4.1 Semistrukturerad intervju som metod 

Det som är avgörande i en semistrukturerad intervju är att frågorna som ställs möjliggör 

forskaren att få information om den intervjuades upplevelse av sin värld (Bryman, 2011). En 

semistrukturerad intervju innebär att man har en lista över förhållandevis specifika teman som 

ska beröras, men lämnar stort utrymme för respondenten att utforma svaren på ett personligt 

sätt. Detta gör att intervjuprocessen är flexibel och att tonvikten ligger på respondentens 

upplevelse och tolkningar av frågor och skeenden. En semistrukturerad intervju öppnar 

således även upp för följdfrågor, vilket gjorde att intervjuförfarandet såg olika ut från intervju 

till intervju. 

4.2 Urval 

I kvalitativ forskning är det vanligt att ett så kallat målstyrt urval görs (Bryman, 2011). Med 

detta menas att deltagarna i studien har valts ut med hänvisning till de forskningsfrågor som 

avses undersökas. Då denna studie avsåg undersöka implementeringsarbetet med kemi samt 

revideringens påverkan på arbetssättet, var kriteriet för deltagande att man varit yrkesverksam 

såväl före som efter revideringen av läroplanen. Ett vanligt målstyrt urval är 

bekvämlighetsurvalet, som innebär att deltagare som funnits tillgängliga för undersökaren 

valts ut (Bryman, 2011). Denna studie bestod av deltagare som dels var tillgängliga, men 

också visade ett intresse för deltagande. Studien bestod av fyra intervjuer med pedagoger på 

tre olika förskolor i en och samma kommun, samt en intervju med en förskolechef. 

Respondenterna hade olika befattning i förskolan, såväl barnskötare som förskollärare 

tillfrågades och deltog i studien. Antalet yrkesverksamma år i förskolan varierar mellan 

respondenterna.  

4.3 Genomförande och planering 

Som ett första steg i intervjuprocessen togs, i enlighet med god forskningssed (Löfdahl, 

2014), kontakt med förskolechefer i berörd kommun. Efter deras tillåtelse, kontaktades nio 

avdelningar på fem olika förskolor via telefon där studiens huvudsakliga syfte samt önskan 

om medverkan i intervjun presenterades. Vid intresse av deltagande i studien, skickades ett 

informationsbrev ut via e-post. Fyra intervjuer bokades med pedagoger på tre olika förskolor, 

samt en förskolechef. Intervjuerna genomfördes på respondenternas respektive förskola i ett 

enskilt rum, i ett försök att undvika att intervjuerna skulle avbrytas. Detta till trots gick det 

inte undvika vissa störande faktorer, vilket dock inte påverkade intervjuerna avsevärt. Innan 
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intervjuerna påbörjades ombads respondenterna skriva under en samtyckesblankett (se bilaga 

1), för att säkerställa att respondenterna var införstådda med vad deltagande i studien innebar. 

Intervjuer med pedagoger följde ett frågeschema som finns bifogat som bilaga 2. I bilaga 3 

presenteras frågeschema för intervju med förskolechef. Intervjuerna tog mellan tjugo till 

fyrtio minuter och samtliga intervjuer spelades in via ljudupptagningsprogram på bärbar dator. 

4.3.1 Ljudupptagning som hjälpmedel 

Att använda sig av en diktafon eller annan ljudupptagningsteknik, är den utrustning som 

tydligast höjer kvaliteten i såväl intervju som analys (Löfgren, 2014). Samtliga intervjuer 

spelades, efter godkännande av respondenter, in via ljudupptagning på bärbar dator. Detta gör 

att man som undersökare lättare kan koncentrera sig på respondenten under intervjun, 

samtidigt som det även underlättar bearbetningsfasen (Löfgren, 2014).  

4.3.2 Transkribering och analys 

Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet. Fördelen med transkribering är att man 

behåller intervjupersonernas ordalag och uttryckssätt (Bryman, 2011). Efter transkribering 

skrevs utskrifterna ut och analysförfarandet påbörjades. Vid analysering av insamlat material 

användes tematisk analys. Som första steg i analysprocessen lästes samtliga intervjuer 

igenom. Därefter lästes intervjuerna igenom ytterligare gånger, där teman och subteman i 

intervjuerna utstakades. Dessa teman upptäcktes genom, såsom Bryman (2011) beskriver, att 

ögonen var öppna för sådant som var återkommande i transkriberingarna, men också likheter 

och olikheter, lokala kategorier samt teorirelaterat material.  

4.4 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011) menar att begreppen reliabilitet och validitet utgör viktiga kriterier för 

kvantitativ forskning som till stor del förknippas med mätningar, vilket inte är det främsta 

målet med kvalitativ forskning. En kvalitativ studie, som denna undersökning karaktäriseras 

av, ger oftast fylliga och detaljerade svar och vikten läggs på respondentens egna 

uppfattningar och synsätt.  

 

Med reliabilitet menar Roos (2014) studiens pålitlighet och noggrannhet; att det insamlade 

materialet har samlats in på ett noggrant sätt och i tillräcklig mängd för att slutsatser ska 

kunna dras. Studiens samtliga respondenter gavs, för att eftersträva hög reliabilitet, samma 

förutsättningar i deltagande och de fick samma förhandsinformation kring vad som åsyftades 

undersökas. Med validitet syftar Roos (2014) till giltighet och meningsfullhet, det vill säga 

om man undersökt det man avsåg underöka och om ett lämpligt metodval gjorts i förhållande 

till studiens syfte. Strävan efter hög validitet gjorde att metodvalet i föreliggande studie noga 

beaktades i förhållande till vad som skulle undersökas samt att frågorna till respondenterna 

hade en tydlig koppling till studiens syfte. 
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4.5 Forskningsetiska överväganden 

När man utför en studie är det viktigt att betänka att man har ett ansvar att studien genomförs 

på ett etiskt korrekt sätt (Roos, 2014). Kraven på god forskningsetik uppnås genom att man 

som undersökare följer de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2011) har tagit 

fram.  För att skydda samtliga deltagares integritet har Vetenskapsrådets (2014) 

forskningsetiska principer med följande fyra huvudkrav tagits i beaktande under studien:  

 

 Informationskravet innebär att man som undersökare delger respondenterna 

information kring studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2014). Varje respondent fick innan 

påbörjad intervju information om studiens huvudsakliga syfte, skickad till sig via e-

post. 

 Samtyckeskravet betyder att respondenterna har gett sitt medgivande till deltagande 

samt informerats om rätten att när som helst avbryta sin medverkan. (Vetenskapsrådet, 

2014). Varje respondent fick innan medverkan i studien skriva under en 

samtyckesblankett (se bilaga 1), där innebörden av deltagande i studien klargjordes. 

 Konfidentialitetskravet innefattar skydd av samtliga respondenters personuppgifter 

men betyder även att största möjliga sekretess råder för att skydda respondenternas 

identitet (Vetenskapsrådet, 2014). Detta krav uppnåddes genom att allt material 

rörande studien, förvarades på ett säkert sätt. Respondenterna presenterades med sina 

initialer i transkriberingen och gavs i det slutgiltiga examensarbetet fiktiva namn. 

 Nyttjandekravet innebär att information om särskilda individer endast får användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2014). Den information som framkommit i 

undersökningen, har endast använts till vad studien syftar. Efter arbetets godkännande 

kommer allt insamlat material att förstöras.  
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5. Resultat och analys 

5.1 Resultat  

För att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna göra kopplingar mellan respondent och det som 

citerats kommer respondenterna i resultatdelen presenteras med fingerade namn. Då 

respondenternas bakgrund kan visa sig vara relevant i förhållande till resultat och senare 

komma att diskuteras, följer nedan en kort beskrivning av undersökningens deltagare. I Tabell 

1 ges en sammanfattning av respondenternas bakgrund. Respondent används som 

samlingsnamn för samtliga deltagare såväl förskolechef som pedagoger. När svaret kan 

kopplas till en särskild yrkesgrupp skrivs detta ut. 

 

Tabell 1 sammanfattar respondenternas bakgrund 

Fiktivt namn Befattning Antal yrkesverksamma år Examensår 

Carina Förskollärare 20 1990 

Maria Förskollärare 7 2007 

Katrin Förskollärare 14 2009 

Anita Barnskötare 25  

Berit Förskolechef 10   

 

Carina har arbetat inom förskolan i tjugofem år med uppehåll för barnledighet. Hon är 

verksam på en förskola där barnen är ett till fem år. Maria har femton års erfarenhet i 

skolomsorgen, där tio av dessa är i förskolan. Hon arbetar på en avdelning där barnen är ett 

till fem år gamla och beskriver sig själv som ”naturare” i grunden. Katrin arbetar på en ett- till 

femårsavdelning. Anita arbetar på en avdelning där barnen är tre till fem år. Berit har arbetat 

inom ledning i tjugofyra år, har tio års erfarenhet som förskolechef. Hon har även femton års 

tidigare erfarenhet från förskola och förskoleklass. 

5.1.1 Kemi i förskolan 

Hur arbetet med kemi går tillväga på de olika förskolorna som pedagogerna är verksamma på 

ser olika ut. Även utrymmet i den pedagogiska verksamheten, kan av pedagogerna svar 

utläsas som olika stort. Flertalet av pedagogerna beskriver att de, när de fick frågan hur de 

arbetar med kemi i förskolan var tvungna att tänka till, men att när de väl började tänka efter 

så upptäckte de att kemin fanns i vardagen. Katrin beskriver kemin i förskolan, som något 

som finns i den dagliga verksamheten utan att man betänker och benämner det som just kemi: 

 

Jag kan ju inte säga att vi gör det medvetet, inte att vi tänker: ”Nu ska 

vi ha kemi”. Utan det är ju liksom.. Vi satt och diskuterade i 

arbetslaget här då och då vart: nej men gud, vad gör vi som är kemi, 

sådär?  Men när vi började tänka så gör vi ganska mycket; vi bakar 
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trolldeg, vi vad heter det, bakar ibland med barnen, ibland 

experimenterar vi med färg. (Katrin) 

 

Flera av pedagogerna upplever att man måste bli mer medveten om vad kemi i förskolan är. 

Katrin tror att man i förskolan är dålig på att använda vetenskapliga begrepp men belyser ändå 

vikten av det, vilket exemplet nedan tydliggör: 

 

Ja att man säger att, ja nu har vi kemi till exempel och nu blir det en 

kemisk reaktion. Fast det tror jag att vi är dåliga på. (Katrin) 

 

Att kemi finns i de vardagliga aktiviteterna uppfattades av fler pedagoger och även av den 

intervjuade förskolechefen: 

 

Kemi finns väl i barnen, i maten, i alltihop, tänkte jag säga. Allt runt 

omkring dem, naturen. (Berit) 

 

Vidare beskriver förskolechef Berit det helhetstänk som finns i förskolan, där samtliga ämnen 

integreras i förskolans verksamhet. Flera av respondenter beskriver också hur fler ämnen 

integreras i de aktiviteter som innefattar kemi såsom teknik, drama samt de övriga 

naturvetenskapliga ämnena. En av pedagogerna, Maria, beskriver hur de arbetar med kemin 

genom planerade aktiviteter. Nedan ges ett exempel i hur de tar in Berta draken, som är ett 

pedagogiskt verktyg, i arbetet med kemi: 

 

Och då började vi med Berta draken, som utför massor med olika 

saker i en sagobok, och sen så kommer hon till ett dilemma/problem 

och sen så hittar hon en lösning på det här. Och där i finns det en del 

kemi också till exempel hur man gör eget lim genom att smälta sega 

råttor. Och så får barnen prova det här, att koka de sega råttorna och 

måla med limmet och se limmets hållfasthet och se om det funkade 

eller inte. Och då finns ju Berta draken även som handdocka, så den 

blir väldigt mysig så där när den kommer och hälsar på. (Maria) 

 

Innehållet av de planerade aktiviteterna tas också med i den dagliga verksamheten något hon 

tycker är viktigt: 

 

Så då blir det ju att det är mer invävt i verksamheten också. Och sen 

kan vi ju härleda till det ifall vi håller på och pysslar i ateljén och 

limmar med vanligt limstift: Var det bättre med Bertas lim? Funka det 

bättre? (Maria) 
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5.1.2 Exempel på aktiviteter 

I pedagogernas svar finns ett antal gemensamma nämnare när de beskriver arbetet med kemi i 

förskolan; de pratar om bakning, att experimentera, göra olika blandningar och om 

experiment som innefattar vatten och dess olika former. De aktiviteter som respondenterna 

bland annat nämner är att göra såpbubblor, bakpulverbomber och experiment med isballonger. 

Nedan följer exempel på aktiviteter som innefattar kemi: 

 

Det har ju varit mycket bakning. Och sen har vi ju testat att gjort en 

sån här vulkan. Och då blandar man ju vinäger och bakpulver och 

diskmedel. För att se vad som händer. Och det var jätteintressant. Och 

sen så hällde vi i lite karamellfärg, för att det skulle se ut som ett 

vulkanutbrott när det exploderade sen. När de bubblade och bubblade 

över. Och sen så ville de ju prova med större flaskor och med mindre 

flaskor. De ville se, ja, olika volymer och vad som händer. (Anita) 

 

Flera av respondenterna nämner Hans Perssons (2009) Russinhissen, som inspirationskälla till 

planering av aktiviteter som innefattar kemi. Flera av respondenterna beskriver också att de 

tekniklådor som finns i kommunen, innehåller en del experiment som innefattar kemi. Maria 

beskriver också hur man kan finna inspiration till aktiviteter på olika pedagogforum, hon 

nämner även websidor såsom Facebook och Youtube.  Hennes förskola arbetar även med 

någonting som heter Kemins år, ett gratismaterial som egentligen är till för skolan. De skickar 

ut klassuppsättningar med material för att till exempel prova plastens hållbarhet, göra egen 

färg eller rena vatten. Nedan ges exempel på hur man på Marias avdelning ska testa 

lufttrycket:  

 

Nu på fredag ska vi göra ett experiment där, det har vi hittat på, jag 

tror det var på Facebook eller Youtube, där man tar en, eh, ett sugrör 

och nyper till där uppe så att det är helt tätt och så kör rakt ner i en rå 

potatis, då gör lufttrycket att sugröret blir alldeles hårt så att du kan 

köra rakt igenom potatisen. (Maria) 

5.1.3 Ett utforskande arbetssätt 

Samtliga beskriver ett utforskande arbetssätt som innebär att utmana och ställa frågor. De 

beskriver vikten av att fånga barnens intresse och lyckas behålla det. Ett utforskande 

arbetssätt som innebär att man tillsammans med barnen söker kunskap, är något som samtliga 

pedagoger anser genomsyrar de aktiviteter som innefattar kemi. 

 

Jag tycker nog att man inte ska avslöja för mycket. Även om jag vet, 

eftersom jag är naturare i grunden så, så kanske jag vet vad 

processerna, hur det funkar rent kemiskt, så behöver jag inte stå och 
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predika det och liksom fylla i det i barnen, utan låta de få vara de som 

känner att det är de som är kloka och att ”ja, jag knäckte den här, jag 

vet varför det funkar”. Och så får de känna sig smarta, för det är då 

som deras lust att fortsätta kommer när det är de som tycker att det var 

de som löste problemet, liksom. (Maria) 

 

För det är ju jag som utvidgar och utmanar barnen i det vi gör.. och 

hur mycket vi utvidgar och utmanar dem i.. sen beror det ju också på 

barnens intressen, vart vi hamnar i utforskandet också. (Carina) 

 

[…] och försöka fånga upp deras intressen. För fångar man inte upp 

dem så lär de sig ingenting heller. Det måste ju va på deras villkor och 

på deras nyfikenhet. (Anita) 

 

Flera av pedagogerna beskriver vikten av att våga utforska tillsammans med barnen trots att 

man inte vet vad som ska hända. Detta tydliggörs i exemplet nedan:  

 

Då ser ju jag mig själv som utforskande tillsammans med barnen. Jag 

kan ju inte heller allting. Jag får ju testa och man får ju prova.. även 

fast man har ett experiment som står skrivet vad som ska göra, så vet 

ju inte jag vad som ska hända.  (Katrin) 

5.1.4 Kemi i förskolan- även för de yngre barnen 

Ingen av pedagogerna anser att åldern har betydelse för barnens delaktighet i de aktiviteter 

som innefattar kemi. Snarare lägger de vikten på pedagogens förmåga att anpassa 

aktiviteterna så att även de yngre barnen kan vara delaktiga. Flera av pedagogerna lyfter att 

man tidigt kan väcka barns nyfikenhet och lust att lära när det gäller de kemin och de 

naturvetenskapliga ämnena: 

 

Det handlar ju också om hur pedagogen presenterar det. För om man 

tänker på de här, de här fyra F:en då som kanske är fem F till och med. 

Just det här förförståelsen, eh, du kan ju faktiskt presentera viss fakta i 

den formen att du ger en förförståelse för ett barn, att de får prova en 

förmåga eller färdighet. Och att de får någon form av förförståelse. Eh 

så, jag menar, du kan ju, till exempel att du har blommor och färgat 

vatten då, det kan du ju även göra med en ettåring, för en ettåring ser 

ju vad som händer och sker. Det ger ju någon form av förförståelse. 

(Carina) 
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Alltså, jag kan ju tycka att det inte ska ha någon betydelse egentligen, 

för man kan ju göra det även med de allra minsta barnen, då får man 

ju lägga det på deras nivå. (Katrin) 

 

Med yngre barn kan man faktiskt hålla på mycket med färg, med olika 

experiment. Så jag tror inte att det har så stor betydelse, utan små barn 

lär sig ju också. (Anita) 

 

Vikten av de yngre barnens deltagande i kemiaktiviteter är något som belyses i exemplet 

nedan:  

 

Men när vi har professorn här, är ju som sagt var ettåringarna med. 

Och de kanske inte förstår vad som händer just då, för dom är det 

precis ett trolleri. Men nästa år när de är med och ser samma sak när 

ägget flyger in i en flaska på grund av undertryck och sådana här 

saker, så kanske de börjar tänka. Och tredje och fjärde året, så kanske 

de förstår att nu kommer den här att flyga in, därför att det blir 

varmare utanför, eller kallare eller så där va. Och sen kanske framför 

allt när de kommer upp och läser kemi i skolan sen så, aha, det var det 

vi gjorde i förskolan. (Maria) 

5.1.5  Revideringen av läroplan- en positiv effekt i arbetet med 

kemi 

Berit beskriver hur samtliga pedagoger i undersökande kommun, fick en noggrann 

genomgång av de förändringar som gjordes i den reviderade läroplanen för att på bästa sätt 

kunna realisera de nya målformuleringarna i verksamheten. Att medvetenheten kring kemin 

och de naturvetenskapliga ämnena har ökat sedan revideringen, är något som flera 

respondenter anser ha haft positiv effekt i arbetet med kemi i förskolan, något som tydliggörs 

i exemplet nedan: 

  

Eh, ja medvetenheten kring ämnena.. har det ju skett en förändring. 

Alltså naturvetenskap, den har ju alltid varit, haft ett stort utrymme 

inom förskolan om man går tillbaka till det här med Fröbel och 

mycket med det här med barnträdgården och så där. Det har haft ett 

stort innehåll, fast man inte har gått så på djupet och förklarat för barn 

hur saker och ting hör ihop, utan man har liksom bara, barnen har fått 

vara delaktiga och fått vara med men just man har väl inte förklarat, 

visat barnen olika sammanhang och så där. Ehm, pedagogerna har väl 

kanske inte heller haft så mycket kunskap om saker och ting utan man 

gör saker av tradition, man har lärt sig att så här gör jag, för att jag ska 

veta att för att krasse ska växa så måste jag ha jord och jag måste ha 
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vatten, men sen vet man inte så mycket mer. Men man har lärt att så 

här går det till för att man ska få någonting att växa. Utan nu så är man 

ju mer medveten om att, eh ja, plocka fram kunskapen kring det här, 

och även förmedla det till barnen på ett bra sätt. (Carina) 

 

De flesta av respondenterna anser att revideringen har haft större effekt på matematik och 

teknik, då dessa har varit prioriterade mål i kommunen, än på kemin. Anita lyfter att arbetet 

med naturvetenskapen i det stora hela har förändrats sedan revideringen. Maria beskriver hur 

hon anser revideringen av läroplanen har påverkat arbetet med kemin, tillsammans med 

tekniken och matematiken. Vidare beskriver Maria att hon upplever att det sedan revideringen 

finns ett större utbud av verktyg att få tag på i form av pipetter, sprutor, slangar men också 

lekmaterial som till exempel Berta draken.  

5.1.6 Lärgrupper 

Flera av respondenterna beskriver hur förändringarna presenterades i de lärgrupper som varje 

pedagog erbjuds delta i en gång i månaden. Berit förklarar att man i lärgrupperna en gång i 

månaden får träffa andra pedagoger och diskutera och reflektera över läroplansmålen samt hur 

man implementerar dessa i verksamheten, vilket gör att man kan inspireras av varandra. Även 

flera av pedagogerna lyfter lärgrupperna som en inspirationskälla i det pedagogiska 

uppdraget, vilket exemplifieras nedan.  

 

Men det är ju så, vi kan ju inte sätta oss på skolbänken allihop, men 

bara en sån sak att sätta sig och prata om kemi på en lärgrupp till 

exempel, att nån läser på lite extra om vad kemi kan innebära och ge 

lite exempel. Så kommer ju många att se ”Men vi har kemi på 

förskolorna. (Carina) 

 

Det lär vi ju ut i våra pedagoggrupper (lärgrupper, red.) sen, så att det 

sprids till alla. Och då tar vi ju till oss av det som andra pedagoger 

kommer med. Idéer är alltid bra att få så. (Maria) 

5.1.7 Kemiska processer och fysikaliska fenomen- ett framtida 

prioriterat läroplansmål? 

Flera av respondenterna beskriver hur kommunen, varje år, har prioriterade målområden i 

läroplanen. Sedan revideringen har matematik och teknik varit prioriterade målområden och 

flera respondenter menar att man under dessa år arbetat mer aktivt med dessa. Berit beskriver 

hur de prioriterade målen väljs ut dels beroende på det som framkommer i kvalitetsrapporten 

men att man även är lyhörd för vad pedagogerna önskas få mer kunskap om. Vidare redogör 

Berit för hur man främst erbjuder kompetensutveckling och fortbildning i de prioriterade 

målen. Några respondenter efterlyser behovet av kompetensutveckling, vilket de tror skulle 

gynna arbetet med kemi i förskolan. Flera av respondenter menar också att de tror att de 
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skulle arbeta mer aktivt med kemi i förskolan om detta skulle vara ett prioriterat mål vilket 

exemplifieras nedan: 

 

För att jag tror att man måste, har vi haft till exempel naturkunskap 

som ett prioriterat mål, då hade vi ju jobbat med det (kemi, red.), för 

då ska vi ju redovisa det. (Katrin) 

 

Berit lyfter kemiska processer och fysikaliska fenomen som ett tänkbart framtida prioriterat 

målområde:  

Jag menar naturvetenskap; utvecklar sin förståelse för naturvetenskap 

i samband med naturen”, det är ju jätte, ja alltså finns man 

tillsammans med barnen, så är det bara att utveckla.. Till exempel 

växter och djur och enkla kemiska processer, ja, och fysikaliska 

fenomen.. Det är ju.. Vi får nog ta det som ett målområde någon gång. 

(Berit) 

5.2 Analys 
De begrepp som presenterats under kapitel 3, Teoretiskt perspektiv, användes som analytiska 

verktyg i analysprocessen. Dessa begrepp utmärks genom att i diskussionskapitlet vara 

kursiverade. I analysen utmärktes ett antal teman, vilka presenterades som underrubriker i 

resultatkapitlet. 

 

I pedagogernas exempel på aktiviteter med kemi kunde man skönja ett mönster, där det tydligt 

framgick att de använder sig av vardagliga resurser såsom experiment med bakpulver, 

såpbubblor, vatten för att implementera kemin i förskolans pedagogiska verksamhet. Det 

framgick även att man behöver förtydliga vad kemi i förskolan kan innebära. Aktiviteter som 

omfattas av kemi är inte beroende av åldern på barnen, vilket tydliggörs i pedagogernas 

intervjuer. Samtliga pedagoger menade att även de yngsta barnen kan vara med i de aktiviteter 

som innefattar kemi. De menade att det handlar om att anpassa aktiviteterna till en nivå 

anpassad även de yngre barnen. Vygoskij menar att lärande och utveckling redan från barnets 

första levandsår står i ett ömsesidigt förhållande till varandra (Säljö, 2012).  
 

De flesta pedagoger beskrev - vad som tolkades i resultatet - ett ämnesintegrerat 

förhållningssätt, där aktiviteter som innefattar kemi även innefattar fler ämnen. Även 

förskolechef Berit lyfte det helhetstänk som förskolans pedagogik ska genomsyras av. 

Samtliga respondenter ansåg att revideringen av läroplanen har haft en positiv effekt på 

arbetet med kemi och de övriga naturvetenskapliga ämnena. Några pedagoger belyste behovet 

av att öka medvetenheten kring och kunskapen om vad kemi i förskolan kan innebära. Detta 

skulle med stor sannolik uppnås om man som Berit lyfte, skulle ha målområdet som innefattar 

kemiska processer som ett framtida prioriterat mål, då kompetensutveckling främst erbjuds i 

de prioriterade målområdena.  
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Majoriteten av respondenterna belyste lärgrupper som tillfällen att inspireras av andra i det 

pedagogiska arbetet, men de ser det också som kunskapstillfällen. Carina lyfte att inte alla 

pedagoger har möjlighet att sätta sig i skolbänken, men om någon eller några pedagoger 

skulle läsa på kring ämnet skulle de kunna bidra med sina kunskaper i lärgrupperna. Detta 

skulle kunna ses som att de pedagogerna med mindre kunskap inom området kemi, får hjälp 

att komma vidare till nästa utvecklingszon, av pedagoger med mer kunskaper. Vygotskij 

menar att utveckling är en ständigt pågående process, vilket innebär att människan lär och 

utvecklas så länge vi lever (Säljö, 2012). Som förskollärare utvecklas man ständigt i sin 

yrkesroll och att inspireras av andra, som respondenterna lyfte i de lärgrupper som 

presenterats, är en bidragande faktor till utveckling hos pedagogerna. Det finns även andra 

inspirationskällor som den bok som flera respondenter nämnde, men också de olika 

sökmotorer som Maria tog upp. Dessa verktyg kan således ses som ett hjälpmedel i 

pedagogernas pedagogiska utveckling inom kemi. Även språket, som av det sociokulturella 

perspektivet ses som ett viktigt medierande redskap, framträdde som viktigt av pedagogerna. 

Det är genom kommunikation mellan barnen och barnen och pedagogen, som resonemang 

och lösningar uppstår, vilket framgick i flera av intervjuerna.   

 

Av samtliga pedagogers intervjuer gick att utläsa vikten de lägger på pedagogens roll i de 

aktiviteter som innefattar kemi. Samtliga pedagoger lyfte ett utforskande arbetssätt 

tillsammans med barnen, som innebär att utmana och ställa frågor. I det sociokulturella 

perspektivet tillskrivs pedagogen en viktig roll, där pedagogens uppgift är att stötta och 

vägleda barnen. Av resultatet gick att utläsa att pedagogerna lyfter ett lärande som sker i 

interaktion och kommunikation mellan såväl barnen som mellan barn och pedagog. Dock såg 

inte alltid pedagogerna sig själva som kunskapsbärare utan att det framgick hur de kan ta sig 

hän en aktivitet utan att veta resultatet, där ett ömsesidigt utforskande mellan barn och 

pedagog blev framträdande. Maria menade dock att hon med de förkunskaper hon har som 

”naturare”, kan ha en fördel i implementeringsarbetet med kemi och de övriga 

naturvetenskapliga ämnena. Dock menade hon att man rimligtvis inte måste ha dessa 

förkunskaper, då det finns hjälpmedel i form böcker och sökmotorer på internet att tillgå.  

 

En av pedagogerna, Katrin, lyfte vikten av att använda sig av vetenskapliga begrepp vid 

aktiviteter som innefattar kemi. Att använda sig av vetenskapliga begrepp är något som av det 

sociokulturella perspektivet, i första hand tillskrivs skolan (Säljö 2012). Detta då man i skolan 

kan komma i kontakt med och appropiera sig förmågor och kunskaper som inte hör till det 

vardagliga. Katrin menade att genom att använda sig av dessa vetenskapliga begrepp i 

förskolan, kan det leda till att barnen har större kunskap kring ämnet när de möter det i skolan. 

 

Flera av pedagogerna använde sig av fysiska redskap för att förstärka barns uppfattning om ett 

lärandeobjekt i aktiviteter som innefattar kemi. Dessa fysiska redskap var bland annat pipetter 

och luppar, som kunde bidra till att barnens undersökande kunde ta ny riktning. De kulturella 
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förmågorna att lösa problem och resonera abstrakt, är något som barnen får ge möjlighet att 

utveckla i de aktiviteter med kemi som flera pedagoger beskrev. Barnen får själva prova sina 

teorier vilket tydliggjordes av bland annat Anitas aktivitet med vulkanen, där barnen ville och 

fick prova experimentet med olika utgångspunkter.  
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6. Diskussion 
I följande avsnitt kommer studiens resultat i förhållande till syfte och metodval att diskuteras. 

Studien har även väckt tankar kring fortsatt forskning inom området, vilket avslutningsvis 

kommer att diskuteras. 

6.1 Metoddiskussion 

I och med val av det sociokulturella perspektivet, har det inneburit att stort fokus har lagts på 

kemi i förskolan som lärandeobjekt. Analysen av resultatet har haft utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet, vilket inneburit att resultatet präglats av en sociokulturell ansats. 

Att studien vid en annan teoretisk utgångspunkt, skulle fått ett annat resultat är således något 

att beakta. 

 

Kvalitativa intervjuer lägger tyngd på respondenternas egna uppfattningar och synsätt 

(Bryman, 2011). Genom valet att göra semistrukturerade intervjuer, tedde sig 

intervjuförloppet annorlunda från intervju till intervju. Utgångspunkten var samma 

frågeschema, men frågorna följde inte samma flöde. Frågorna berörde bakgrundsfakta om 

respondenterna, då detta ansågs kunna vara relevant för studiens resultat. Frågorna var också 

utformade så att respondenternas egen uppfattning gavs stort utrymme. Det tydliggjordes för 

respondenterna att studien inte avsåg söka rätt svar, utan att respondenternas egen bild av 

arbetet med kemi i förskolan och revideringens påverkan på arbetssättet var det som 

eftersträvades. Metodvalet gjorde också att det öppnades upp för följdfrågor, där 

respondentens information väckte frågor som kunde kopplas till undersökningens syfte. Då 

följdfrågorna var förknippade med det studien åsyftade att undersöka, kan ändå studiens 

validitet ses som relativt hög. 

 

Förhoppningen med att intervjua respondenter med olika befattning var att synliggöra 

implementeringsarbetet med kemi samt revideringens påverkan på arbetssättet, ur olika 

synvinklar. Detta ledde till att intervjuer med såväl förskolechef, förskollärare samt 

barnskötare genomfördes. Att respondenterna har haft olika befattning, har gett ett djup åt 

studien. Detta då man som förskolechef, förskollärare och barnskötare har olika 

ansvarsområden i förskolans läroplan. 

 

Syftet med studien var att synliggöra hur arbetet med kemi i förskolan kan gå tillväga, genom 

respondenternas upplevelse av implementeringsarbetet av kemi och läroplanens påverkan på 

arbetssättet. Det går att betänka att en enkätundersökning kunde gett ett annorlunda resultat. 

Genom enkätundersökningar skulle studiens omfång kunnat ha breddats och fler informanter 

skulle kunnat delta i studien, vilket således skulle kunna bidra till högre reliabilitet. En studie 

av en kvantitativ karaktär skulle kanske gett ett mer mätbart resultat. Dock skulle det också 

innebära att respondenternas egna upplevelser och tolkningar skulle ges mindre utrymme. Det 
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går att beakta om studiens omfång är tillräckligt stort för att ge en bild av hur det ser ut i 

verksamheten. 

 

I förhållande till vad studien syftade till samt de resultat som framkommit, kan 

semistrukturerad intervju som kvalitativ metod ses som lämplig då frågeställningarna har 

besvarats. För att få större inblick i implementeringsarbetet med kemi i förskolan hade det 

varit av intresse att komplettera intervjuerna med observationer från verksamheten, vilket 

också intentionerna var. På grund av den snäva tidsplanen var det nödvändigt att begränsa 

undersökningen till endast intervjuer.  

 

Att syftet med studien presenterades för respondenterna innan intervjun, innebar att 

respondenterna kunde förbereda sig inför intervjun. Vid förfrågan om deltagande där studiens 

syfte presenterades, skedde även en del bortfall, då flera tillfrågade respondenter ansåg att de 

inte arbetade med kemi i tillräckligt stor utsträckning för att kunna delta. Detta likväl som 

studiens omfång, gör att man kan ställa sig frågande till om studiens resultat kan avspegla hur 

det ser ut i verksamheten eller om deltagarna i studien är de som har ett intresse i eller 

tillräckligt med information om arbetet med kemi i förskolan för att vilja delta.  

6.2 Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen diskuteras vad som framkommit i föreliggande studie i jämförelse med 

tidigare forskning. Syftet med studien var att undersöka hur implementeringen av kemi i den 

pedagogiska verksamheten går till samt vilken betydelse förtydligandet av de 

naturvetenskapliga målen i den reviderade läroplanen har haft för arbetssättet med kemi i 

förskolan. Studien syftade till att besvara följande frågeställningar: 

 Hur sker arbetet med implementering av kemi i förskolans verksamhet? 

 Vilka effekter har revideringen av läroplanen, då de naturvetenskapliga ämnena gavs 

utökat utrymme, haft i arbetssättet med kemi? 

6.2.1 Implementering av kemi i förskolans verksamhet 

Resultatet av den analyserade datan visade att man arbetar med kemi i förskolan på olika sätt. 

Hur man tolkar kemi i förskolan och hur det implementeras i verksamheten ser således skilda 

ut på pedagogernas förskolor. Att man arbetar med kemi i förskolan är något som framkommit 

i samtliga intervjuer, även om kemin får olika stort utrymme i den pedagogiska verksamheten. 

Maria lyfte att hon tror att hon med bakgrund som ”naturare” har en fördel i arbetet med 

naturvetenskap och kemi i förskolan. Tidigare forskning visar att lärares kompetens hör ihop 

med det barnen lär sig (Thulin, 2011).  

 

Ideland och Malmberg (2010) beskriver dock att det finns en risk att man som pedagog ges 

rollen som allvetare, att barnen frågar och pedagogerna ger svar. Vidare menar de att om 

pedagogen istället är medforskare, kan det bidra till barnens lärande och utveckling. Av 
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resultatet i denna studie, framgick att pedagogerna ser på sig själva som medforskare. Att 

vissa pedagoger beskrev hur de ger sig hän experimenten utan att veta resultatet, är ett tydligt 

exempel på pedagogernas medforskande tillsammans med barnen. Det framgick också att 

även fast man som pedagog vet svaret, avvaktar man barnens resonemang och lösningar på 

problem som kan uppstå. 

 

Pedagogens roll i de aktiviteter som innefattar kemi, är något som samtliga respondenter lyfte 

som viktigt och ett arbetssätt som innebär utforskande tillsammans med barnen synliggjordes 

av respondenternas berättelser. Det naturvetenskaplig arbetssätt som beskrivs i litteraturen 

(Utbildningsdepartementet, 2010; Ideland & Malmberg, 2010) som innebär att utmana, iaktta 

och ställa frågor, är något var framträdande hos samtliga pedagogers svar. Barn är av naturen 

vetgiriga och nyfikna individer (Helldén m.fl., 2010; Lagerholm, 2009), men det krävs också 

att pedagogen är med och fångar upp var barnen riktar sitt intresse. Genom det nära 

förhållningssätt till barnen som ett utforskande arbetssätt bidrar till och som genomsyrade 

pedagogernas beskrivning av aktiviteter med kemi, kan man som pedagog vara med att fånga 

upp varje möjlighet till lärande, vilket leder till en lärandesituation initierat av barnen. Att det 

är av stor vikt att fånga barnens intresse och se vart de riktar sitt fokus har betydelse för vart 

utforskandet hamnar, vilket framgick i resultatet av pedagogernas intervjuer. Elm (2008) 

beskriver, i motsättning till det som framkommit av föreliggande studie, att vissa barns 

initiativtagande nonchaleras av läraren¸ vilket hon menar genererar i negativa påföljder på 

såväl barns som lärares möjligheter att utvidga sina kunskaper.  

 

Flera pedagoger beskrev ett arbete med kemi som inkluderar barnen oavsett ålder. Tidigare 

studier påvisar vikten av att tidigt introducera naturvetenskap hos barnen (Elm, 2008; Thulin, 

2011). Thulin (2011) menar i sin studie det finns goda förhoppningar om grundläggande 

positiva attityder till naturvetenskap, genom att barnen tidigt presenteras för ett 

naturvetenskapligt innehåll i förskolan. I resultatet av föreliggande studie framgick att vissa 

pedagoger menar att arbetet med kemi i förskolan, kan visa sig ha positiv påverkan när barnen 

sedan möter ämnet i skolan. 

 

Flera av respondenterna beskrev hur man arbetar med kemi i det vardagliga utan att man 

tänker på det, medan andra arbetar med kemin på ett mer medvetet sätt. I den insamlade datan 

tydliggjordes en mängd exempel på hur man arbetar med kemi i förskolan. De aktiviteter som 

var utmärkande hos samtliga pedagoger är bakning, experiment, göra olika blandningar samt 

experiment som innefattar vatten och dess olika former. Av Maria framgick det att de arbetar 

med längre tematiska moment, vilket ”Draken Berta” var ett exempel på. Detta arbetssätt var 

inte lika framträdande hos övriga pedagoger, när det kommer till naturvetenskapliga 

aktiviteter som innefattar kemi. Sundberg (2014) beskriver i motsättning till det resultat som 

framkommit av denna studie, att tematiskt arbetssätt är vanligt förekommande när de gäller de 

naturvetenskapliga ämnena. Även i Thulins (2011) tredje delstudie tydliggörs det att 

temaarbete och ett ämnesintegrerat förhållningssätt blir framträdande i de naturvetenskapliga 
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aktiviteterna. Förskolechef Berit belyste det helhetstänk som finns i förskolan, vilket också 

framgår av förskolans läroplan som redogör för hur lärande, fostran, omsorg och omvårdnad 

bildar en helhet i förskolans verksamhet (Skolverket, 2011). Detta innebär, vilket också 

framgick av pedagogernas intervjuer, att man ofta involverar fler ämnen i aktiviteter som 

innefattar kemi. I Marias beskrivning av det tematiska arbete med ”Draken Berta”, som 

innefattar såväl kemi som drama, framgick det också hur arbetet tas in i den vardagliga 

verksamheten. Detta då pedagogerna återkopplar till experimentet med ”Draken Berta” när de 

exempelvis befinner sig i målarateljén.  

 

Thulin (2011) beskriver i sin avhandling att lärares kompetens hör ihop med barns lärande. 

Maria menade att hon, med de förkunskaper hon har som naturvetare har en fördel i arbetet 

med kemi i förskolan, men lägger fokus på att barnen själva ska få känna att de löste 

problemet. Maria och de andra pedagogerna beskrev ett utforskande arbetssätt tillsammans 

med barnen, där barnen får vara delaktiga i aktiviteten, något som Elm (2008) i sin studie 

lyfte som något ovanligt. I motsättning till Elms resultat som visar att det är observation som 

är främsta aktivitet när det kommer till de naturvetenskapliga ämnena, går inte att utläsa av 

denna studies resultat. Detta då pedagogerna lyfter det som kan liknas med det 

naturvetenskapliga arbetssättet som innebär att låta barnen utforska, iaktta och ställa frågor. 

6.2.2 Effekter på arbetet med kemi sedan revideringen av läroplan 

Precis som tidigare forskning, visade resultatet, att majoriteten av pedagogerna anser att kemi 

inte är ett högt prioriterat ämne. Av Thulins (2011) och Elms (2008) studier framgår det att 

biologi är högt prioriterat i förskolans arbete med naturvetenskap. I resultatet av föreliggande 

studie lyfts matematik och teknik som målområden som efter revideringen av läroplan för 

förskolan har varit prioriterade mål i undersökande kommun, vilket också bidragit till att man 

arbetat mer aktivt med dessa ämnen. Dock menade samtliga respondenter att revideringen 

ändå har haft stor effekt på implementeringsarbetet med naturvetenskap, där inkluderat kemi, 

i förskolans verksamhet. Maria belyste att hon anser att det sedan revideringen finns ett större 

utbud material att tillgå, vilket underlättar arbetet med kemi i förskolan.  

Skolverket lyfte i sin kvalitetsrapport behovet av kompetensutveckling i de 

naturvetenskapliga ämnena (Utbildningsdepartementet, 2010). Förskolechef Berit beskrev hur 

det efter revideringen har satsats mycket på matematik och teknik, vilket också framgick i 

pedagogernas svar. Skolinspektionsens kvalitetsgranskning (2011) visade att målet som rör 

naturvetenskapliga fenomen var ett starkt åsidosatt mål i den pedagogiska verksamheten. I 

föreliggande studie framkom det att majoriteten av pedagogernas förskolor prioriterade 

matematik och teknik högre än kemi och övriga naturvetenskapliga ämnen. I likhet med det 

som framkom i Skolinspektionens kvalitetsgranskning år 2011, efterlyste också några av 

pedagogerna i studien kompetensutveckling i kemi och de övriga naturvetenskapliga ämnena. 

Detta då de trodde att de skulle arbeta mer aktivt med det målområdet om kunskapen kring 

ämnena skulle öka. I läroplan för förskolan finns beskrivet att det är förskolechefens ansvar 

att personalen fortlöpande får den kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra 
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sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt (Skolverket, 2011). Dock krävs det att 

pedagogerna lyfter det de anser behöva mer kunskap kring. Förskolechef Berit lyfte det 

naturvetenskapliga målområdet som innefattar kemiska processer som ett framtida prioriterat 

mål, vilket med största sannolikhet skulle bidra till att medvetenheten och kunskapen om vad 

kemi i förskolan kan innebära skulle förstärkas. Att ha naturvetenskap som ett prioriterat 

målområde, skulle leda till att fler pedagoger skulle uppmärksamma de naturvetenskapliga 

ämnenas möjligheter. Det bortfall av tilltänkta pedagoger att delta i studien, som ansåg att de 

inte arbetade tillräckligt mycket med kemi för att kunna delta med relevant information, 

visade att det finns ett behov av att synliggöra vad kemi i förskolan kan innebära.  

Det framgår av Sundberg (2014) att det fortfarande finns lite forskning kring hur målet med 

naturvetenskap tolkas och omsätts i förskolans verksamhet. Då det endast gått tre år sedan 

revideringen av förskolans läroplan trädde i kraft, ställs frågan om man hunnit implementera 

samtliga delar av den reviderad läroplan i verksamheterna på Sveriges förskolor. Resultatet av 

denna studie visade att målområdena teknik och matematik, vars målformuleringar också 

utökades i samband med revideringen, har varit prioriterade områden i undersökande 

kommun. Samtidigt lyfte förskolechef Berit det naturvetenskapliga målområdet som ett 

eventuellt framtida prioriterat mål, vilket visar att man fortsätter att arbeta med 

implementeringen av den reviderade läroplanen.  

6.3 Fortsatt forskning 

Det finns lite forskning om kemi i förskolan vilka effekter revideringen av läroplanen har haft 

i verksamheten. Denna studie visar att det finns ett behov av att öka medvetenheten om 

innebörden av att arbeta med kemi i förskolan. Med utgångspunkt i denna studies resultat kan 

frågan resas hur pedagoger uppfattar och applicerar sitt uppdrag när det kommer till kemin 

och de naturvetenskapliga ämnena i förskolans pedagogiska verksamhet. Studiens resultat slår 

fast att det arbetas med kemi i förskolan, men att det ges olika stort utrymme. Vilka faktorer är 

det då som påverkar arbetet med kemi och de övriga naturvetenskapliga ämnenas utrymme i 

förskolan?  

 

Föreliggande studie påvisar också att ett implementeringsarbete med den reviderade 

läroplanen är i en pågående process, men det öppnar också för frågan huruvida revideringen 

har fått de effekter som önskades. Då läroplanen fortfarande lämnar stora utrymmen för 

huruvida målformuleringar tolkas och omsätts i verksamheten vore en kommande studie kring 

detta av intresse. Inte bara för att se hur långt man kommit i implementeringsarbetet, men 

också för att lyfta om ytterligare målformuleringar skulle behöva förtydligas.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Samtyckesblankett 

  

Mitt namn är Emma Tryggvesson och jag läser till förskollärare vid Karlstads Universitet. Nu 

är vi inne på termin 6 och det är dags att skriva examensarbete. Mitt examensarbete kommer 

behandla Kemi i förskolan och examensarbetet innefattar ett genomförande av en studie. För 

att jag på lättaste sätt ska kunna bearbeta materialet från studien, i detta fall intervju, kommer 

intervjun att spelas in. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur implementeringsarbetet med kemi i förskolan går till 

väga samt om det i samband med revideringen av läroplanen skedde någon förändringen i 

arbetssättet med kemi. Jag är också intresserad av att ta reda på vilka förutsättningar 

pedagogerna fick att arbeta med kemi i förskolan i och med de naturvetenskapliga ämnenas 

utökade utrymme i läroplanen efter revideringen.  

 

Vid genomförande, bearbetning och analys av insamlad data från intervjuerna kommer jag ta 

hänsyn till de forskningsetiska aspekter som vetenskapsrådet tagit fram. Detta innebär att den 

intervjuade när som helst att rätt att avbryta deltagandet i studien. Den insamlade datan 

kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras på ett säkert sätt. När all data bearbetats och 

examensarbetet är godkänt, kommer allt insamlat material från intervjuerna att förstöras. 

Deltagarna kommer i den färdigställda texten vara anonyma.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag samtycker härmed till medverkan i denna studie och jag är införstådd med studiens syfte. 

Mitt deltagande i studien är frivillig och jag har fått information om att jag har möjlighet att 

avbryta mitt deltagande, när som helst, utan negativa påföljder. Då min medverkan är 

anonym, kommer inga uppgifter som kan röja min identitet att framgå i studien. Uppgifter 

som lämnas kommer att bevaras på ett tillförlitligt sätt, så att obehöriga ej kan ta del av dem 

och de uppgifter som lämnas kommer enbart att användas till studiens syfte. Inspelad data och 

övrigt insamlat material kommer efter examensarbetets godkännande, att förstöras. Jag är 

även medveten om att studien kommer att avrapporteras som ett examensarbete samt att den 

slutgiltiga versionen kan komma att bli offentlig.  

 

 

Ort och datum 

 

Informant 

 

Student 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till pedagoger:  

1. Vilken befattning har du? 

2. Antal yrkesverksamma år i förskolan? 

3. Antal år på den förskola som du är verksam på nu? 

4. Vilken ålder har barngruppen på den avdelning som du arbetar på? 

Studien syftar till att undersöka hur arbetet med kemin implementeras i verksamheten samt 

om det har skett någon förändring i arbetssättet efter revideringen av läroplanen 2010. Därför 

kommer följande frågor ha en inriktning mot naturvetenskap/kemi och de strävansmål som 

finns formulerade i läroplan för förskolan.  

5. Vad innebär kemi för dig? 

- Vad innebär kemi i förskolan för dig? 

6. Hur sker arbetet med kemi i verksamheten? 

- Kan du ge konkreta exempel på aktiviteter som innefattar kemi? 

- Hur ser du på din roll som pedagog i de aktiviteter som innefattar kemi? 

- Tror du att arbetet med kemi i förskolan är beroende av åldern på barnen? 

7. Upplever du att det skett någon förändring i arbetssättet med kemi och de övriga 

naturvetenskapliga ämnena sedan revideringen av läroplanen, 2010? 

- Om ja: Vilka förändringar har skett? 

- Om nej: Vad tror du detta beror på? 

8 I samband med revideringen, fick du erbjudande om fortbildning i de 

naturvetenskapliga ämnena? 

9. Hur upplever du att verksamheten uppnår de mål som finns formulerade om 

naturvetenskap i förskolans läroplan? 

10. Har du något du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till förskolechef: 

1. Antal yrkesverksamma år i förskolan? 

2. Antal år som förskolechef? 

3. Hur upplever du att man arbetar med kemi i förskolan? 

4. Har du några konkreta exempel på aktiviteter som innefattar kemi på de förskolor som 

du har i ditt ansvarsområde? 

5. Kemin och de övriga naturvetenskapliga ämnenas utrymme i verksamheten, vad tror 

du det beror på? 

6. Upplever du att arbetet med kemi i förskolan förändrats sedan revideringen av 

läroplanen, 2010? 

7. Hur informerades personalen om de förändringar, när det gäller de naturvetenskapliga 

målen som fick utökat utrymme, som gjordes i samband med revideringen? 

8. Fick personalen i samband med revideringen, erbjudande om 

kompetensutveckling/fortbildning när det gäller de naturvetenskapliga ämnena? 

- Om ja- vilken? 

- Om nej- varför? 

9. Hur upplever du att verksamheten uppnår de mål som finns formulerade om 

naturvetenskap i förskolans läroplan? 

10. Har du något som du skulle vilja tillägga? 

 


