
 
 

 

  

Vad är det här för låda? En 
Balthazarlåda! 
– En intervjustudie om pedagogers uppfattningar kring arbetet med 

färdigdefinierat material innehållande kemiska experiment. 

What kind of box is this? It’s a box of Balthazar! 

- An interview study on pedagogues’ perceptions of work with an already defined 
material containing chemical experiments. 

 
 

Josephine Svensson 

FAKULTETEN FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 

Förskollärarprogrammet 

15 hp 

Handledare: Sara Wahlberg 

 
Examinator: Susanne Hansson 

Datum 2015-06-16 

 
 
 



 
 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate pedagogues’ apprehensions of working with “The 

box of Balthazar” as an already defined material containing simple chemical experiments. The 

defined material, “The box of Balthazar” includes experiments about water’s state of matter 

and density, material for the experiments as well as explanations to the experiments. Through 

individual semi-structured interviews, the answers to the following questions have been 

sought: What thoughts have the pedagogues to work around with an already defined material, 

a box with simple chemical experiments? What advantages and/or disadvantages do the 

pedagogues see to work with an already defined material in pre-school? What thoughts do the 

pedagogues have on the already defined material as a source of inspiration around the work 

with chemistry in the pre-school activities? 

 

The result shows that the pedagogues have worked with “The box of Balthazar” in different 

ways, either through the children’s interests or in order to get the children interested in 

chemistry. All of the pedagogues see a lot of benefits in the daily activities when working 

with the box. However, they emphasize the need of an introduction of the box before working 

with it, as all of the pedagogues claim themselves to lack prior knowledge of chemistry in pre-

schooling. None of the pedagogues saw any disadvantages with working with chemistry by 

using “The box of Balthazar” in the pre-school activities but that it rather was an inspiration 

to work more with chemistry with the children at the pre-school. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar kring ett arbete med 

Balthazarlådan som ett färdigdefinierat material innehållande enkla kemiska experiment. Det 

färdigdefinierade materialet, Balthazarlådan innehåller experiment om vattnets 

aggregationsformer och ytspänning, material till experimenten samt förklaringar till 

experimenten. Genom individuella semistrukturerade intervjuer så har svar på följande frågor 

sökts: Vilka tankar har pedagoger kring att arbeta med ett färdigdefinierat material, en låda 

med enkla kemiska experiment? Vilka fördelar respektive nackdelar upplever pedagoger med 

att arbeta utifrån ett färdigdefinierat material i förskolan? Vilka tankar har pedagoger om det 

färdigdefinierade materialet som en inspirationskälla kring arbetet med kemi i förskolans 

verksamhet?  

 

Resultatet visar att pedagogerna har arbetat med Balthazarlådan på olika sätt, antingen genom 

barnens intressen eller för att få barnen intresserade av kemi. Alla pedagogerna ser många 

fördelar att arbeta med kemi i verksamheten utifrån Balthazarlådan. Dock så framhäver 

pedagogerna att det behövs en introduktion av lådan innan man arbetar med den, då alla 

pedagoger anser sig sakna förkunskaper om kemi i förskoleverksamheten. Ingen av 

pedagogerna uppfattar något negativt med att arbeta med kemi i verksamheten utifrån 

Balthazarlådan utan ser den som en inspiration att arbeta mer med kemi tillsammans med 

barnen på förskolan.  

 

Nyckelord 

Förskola, kemi, naturvetenskap, Balthazarlåda, enkla kemiska experiment, färdigdefinierat 

material  
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1. Inledning 

Skolinspektionen (2012) har genom sin granskning kommit fram till att en majoritet av 

Sveriges pedagoger behöver utöka sin kunskap när det gäller att arbeta med naturvetenskap i 

förskolan så att de kan utmana barnens nyfikenhet och lärandet i ämnet. Granskningen visade 

att pedagogerna behöver utveckla en fysisk och pedagogisk miljö med material som kan 

främja barns utveckling och lärande för att uppfylla de strävansmål som finns kring 

naturvetenskap i läroplanen. Elfström, Nilsson, Sterner & Whener- Godée (2011) menar att 

anledningen till att det arbetas så lite med naturvetenskap, i synnerlighet kemiska experiment 

eller laborationer i förskolan kan bero på att pedagogerna inte har kunskapen om att vanliga 

livsmedel som mjöl, pasta, såpa etcetera går att använda sig av vid kemiska laborationer och 

experiment. 

 

Utbildningsdepartementet (2010) menar att det är i förskolan som barnen kan möta de 

naturvetenskapliga ämnena kemi, biologi och fysik för första gången och det är där som 

grunden ska läggas för att skapa ett intresse och nyfikenhet till naturvetenskap. Genom att 

förstå sambanden mellan sig själv och sin omvärld. De poängterar att pedagoger ska grunda 

barnens lärande till de naturvetenskapliga ämnena genom att barnen ska få undersöka, 

utforska och utveckla sin kreativitet. Nordin – Hultmans (2008) studie har dock visat att 

svenska förskolor har för lite material i verksamheten som kan främja barnens utforskande 

och undersökande som ska leda till att barnen kan tillägna sig kunskaper om naturvetenskap.   

 

Thulin (2006) poängterar att det forskats väldigt lite om naturvetenskap i förskolan. Det finns 

även lite forskning om hur pedagoger i förskolan arbetar med material och deras uppfattningar 

om arbetet med material trots att Nordin – Hultman (2008), Skolinspektionen (2012) och 

Utbildningsdepartementet (2010) pekar på att barn tillägnar sig kunskaper i en situation där 

materialet har betydelse.  

 

Fokus på studien kommer därmed ligga på hur pedagoger på förskolor uppfattar arbetet med 

kemi i verksamheten genom ett färdigdefinierat material med enkla kemiska experiment. Det 

färdigdefinierade materialet är Balthazarlådan som innehåller naturvetenskapliga experiment 

och även enkla kemiska experiment. Syftet med Balthazarlådan är att pedagoger inom 

förskolan och skolan ska få stöttning i arbetet med naturvetenskap utifrån experimenten och 

materialet som lådan innehåller 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

2.1 Balthazarlådan 

Balthazarlådan är ett färdigdefinierat material som innehåller naturvetenskapliga experiment. 

Nationalencyklopedins internetversion (2015a) definierar naturvetenskap som ”den 

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

verkningar. Hit brukar räknas fysik, astronomi, kemi, biologi och geovetenskap.” Vissa 

experiment i lådan handlar om vattnets olika aggregationsformer, fast som is, flytande som 

vatten och gas som ånga samt om vattnets ytspänning. Nationalencyklopedins internetversion 

(2015b) definierar kemi som ”vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, 

egenskaper och omvandlingar.” Vattnet och dess aggregationsformer samt vattnets ytspänning 

är då vattenmolekylernas olika sammansättningar, egenskaper och omvandlingar., vilket gör 

att lådan också innehåller enkla kemiska experiment.  

 

Denna låda får förskolor i vissa kommuner låna gratis av företaget Balthazar så länge 

förskolorna är intresserade av att använda lådan. Lådan innehåller material till experimenten 

som förstoringsglas, speglar, istärningslådor etcetera, dock finns inte allt material som behövs 

eftersom vissa material går att finna i verksamheten. Lådan innehåller också beskrivningar för 

hur varje experiment ska gå till, frågor som man kan fundera på tillsammans med barnen samt 

hur man kan fortsätta med andra utforskandeexperiment. I lådan finns även förklaringar till 

varje experiment, vad som kommer hända under experimentens gång och varför det kommer 

att ske (Se bilaga 5). 

 

Balthazarlådan är denna studies fenomen och lärandeobjekt som pedagoger uppfattar på ett 

visst sätt och som de skapar aktiviteter utifrån, som också kan kallas lärandeakter (Marton & 

Booth, 2000).  
 

2.2 Vad säger förskolans styrdokument? 

Pedagogerna i förskolan har ett styrdokument som de ska följa för att upprätthålla sin 

profession inom yrket. Strävansmålen i förskolans styrdokument Lpfö98 (Skolverket, 2010) 

framför att förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla förståelse om naturvetenskap 

samt enkla kemiska processer. Den säger också att förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att utforska, dokumentera och samtala om naturvetenskap. Det 

färdigdefinierade materialet, Balthazarlådan, med de enkla kemiska experimenten gör det 

möjligt för pedagoger på förskolan att arbeta mot dessa strävansmål. 

 

2.3 Materialen och aktiviteters betydelse 

Harlen (2002) anser att barns kunskaper om naturvetenskap sker genom samspel, dialog och 

samarbete med andra barn och pedagoger samt tillsammans med bra och hanterbart material. 

Han menar att pedagogernas uppgift är att berika barnens miljö med stimulerande material 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2F&ei=dCsmVYGyJoG0sAHvyYO4Aw&usg=AFQjCNG0E2K26VdxCN8UOARK16Ho0qJQ0A
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samt ha aktiviteter som utgår ifrån barnens intresse kring naturvetenskap. Detta kan man 

koppla till Elfström m.fl. (2011) tankar kring ett naturvetenskapligt arbetssätt i boken Barn 

och naturvetenskap; upptäcka, utforska och lära. De menar att genom en upptäckt så 

utforskar och undersöker barnen i förskolan sig fram till kunskap om naturvetenskap. 

Upptäckten kan ske genom en fråga, ett problem eller i kontakt med ett material eller ett 

fenomen. Nordin- Hultmans (2008) avhandling visade dock att svenska förskolor hade för lite 

material om naturvetenskap och teknik som kunde upptäckas och undersökas av barnen. På 

förskolorna fanns det inte material som barnen kunde skapa idéer ifrån till egna experiment 

och hypotesövningar. Detta gjorde att barnen inte fick möjlighet att upptäcka och undersöka 

sitt lärande till naturvetenskap. Skolinspektionen (2012) har också granskat förskolor i 

Sverige men om hur de arbetade med det förtydligande uppdraget de fått när det gäller 

barnens utveckling och lärande. Resultatet visade att majoriteten av pedagogerna hade för lite 

kunskap för att arbeta med naturvetenskap i förskolan. Granskningen visade att de förskolor 

som arbetade aktivt med naturvetenskap arbetade med experiment av olika slag som en del av 

lärandet. Det kunde vara färdiga experiment i form av NTA- lådor eller som någon förskola 

hade gjort, ”aktivitetssäckar”, som kunde tas med ut i naturen för att göra naturen intressant 

och lustfylld. Det som Elfström m.fl. (2011) anser behövs i ett naturvetenskapligt arbetssätt 

och även det Nordin- Hultman (2008) menar i sin avhandling att barnen i förskolan måste ha 

tillgång till, material av olika slag, för ett lärande om naturvetenskap ska ske hos dem. 

 

Fleer (2009) har även bevisat i sin studie att utforskande material och anordnade av 

experiment har betydelse för barnen i förskolan och är ett sätt för barnen att tillägna sig 

kunskap om naturvetenskap. Studien visade att det var pedagogernas uppgift att barnen fick 

tillgång till material och experiment, men också att de skulle samtala och vara närvarande i 

barnens utforskande. Hon anser nämligen att det var när barnen i studien lämnades fria som 

det naturvetenskapliga lärandet uteblev. Thulin (2006) har gjort en studie om vad som händer 

med lärandets objekt när barn och lärare kommunicerar naturvetenskapliga fenomen. 

Lärandets objekt innebär vad man som lärare önskar att barnen ska lära sig, som tidigare 

nämnts är Balthazarlådan ett lärandeobjekt i denna studie. I Thulins (2006) studie diskuteras 

också lärandets akt som handlar om hur lärandet ska tillägnas till barnen genom anordnandet 

av aktivitet och de förutsättningar som finns. Hon menar att det oftast är läraren som har hand 

om akten, att det är dem som bestämmer hur barnen ska lära sig men att barnen får tillgång till 

akten då de ställer frågor om lärandeobjektet. När lärarna inte hade ett rätt svar på barnens 

frågor under aktiviteterna, utan när de ställde motfrågor så fick barnen tillgång till 

lärandeobjektets olika naturvetenskapliga fenomen. Via samspel både verbalt och kroppsligt 

så fick barnen upptäcka, undersöka och utforska om lärandeobjektet. Vidare har Fristorp 

(2012) gjort en annan studie om hur förskollärare valde att arrangera naturvetenskapliga 

aktiviteter samt hur dem representerade de naturvetenskapliga objekten. Fristorp (2012) 

poängterar i liknelse med Thulin (2006) att även om förskollärarna valde material och 

aktiviteter utifrån deras egna erfarenheter och lärarresurser så hängde barnen med i 

aktiviteterna och gjorde det som skulle göras. Hon styrker även Thulins (2006) resultat med 

att barnens kunskap om naturvetenskap först infann sig när materialet var utifrån barnens 

närhet. Materialet som var igenkännande för barnen, som leksaker eller saker ifrån naturen 
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påverkade alltså barnens meningsskapande och lärande om naturvetenskap. Detta visar på 

motsatsen till Fleers (2009) avhandling som menar att pedagogerna bör arbeta nära barnen.  

Men Fristorp (2012) och Thulin (2006) menar att det var när barnen fick arbeta fritt med de 

aktiviteter och material som förskollärarna introducerat som meningsskapandet och 

lärandesituationen infann sig hos barnen. Det ledde till att barnen utforskade och undersökte 

objekten på ett sådant sätt att de kom på lösningar och nya användningsområden för de 

material och aktiviteter som de fått tillgång till.  

 

2.4 NTA- lådor 

Grunden för denna studie kommer vara pedagogers uppfattningar kring arbetet med 

Balthazarlådan som ett färdigdefinierat material med innehållande enkla kemiska experiment i 

förskolan. Dock så finns det inte mycket forskning om liknade lådor i förskolan men det finns 

desto mer forskning kring pedagogers uppfattningar med liknande lådor med äldre barn. Trots 

att de är inriktad till äldre barn så finns det starka kopplingar till denna studie. 

 

Den kungliga Vetenskapsakademin och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin har i 

samarbete med svenska kommuner utvecklat ett skolutvecklingsprogram som heter 

Naturvetenskap och teknik för alla (NTA). Syftet med NTA är att stödja kommunernas lärare 

i att undervisa om naturvetenskap och teknik. Skolutvecklingsprogrammet inriktar sig på 

skolbarns tidigare åldrar. NTA utgår ifrån olika teman inom natur och teknik genom olika 

lådor. Varje lärare blir introducerade till lådorna om hur de ska användas och efter att lådorna 

har används så träffas lärarna för att diskutera arbetet kring lådorna (Anderhag & Wickman, 

2006; Ekborg & Lindahl, 2006). Dessa kan då likna studiens lärandeobjekt, Balthazarlådan 

och dess koncept.  

 

År 2006 gjordes en utvärdering om skolutvecklingsprogrammets påverkan hos lärarna. 

Resultatet av utvärderingen visade att skolutvecklingssystemet, NTA, hade haft en positiv 

effekt på de flesta av lärarna. Majoriteten tyckte det blivit roligare, lättare och mindre 

tidskrävande att undervisa i naturvetenskap och teknik. Flertalet lärare tyckte att de utvecklat 

den egna kunskapen och undervisningen inom naturvetenskap och teknik. De lärare som 

påstod sig varit osäkra på naturvetenskap och teknik innan de arbetat med 

skolutvecklingsprogrammet menar att NTA- lådorna, med utbildning, färdigt material och 

reflektionsträffar har hjälpt och stöttat dem i undervisningen. Majoriteten av lärarna i 

utvärderingen menade också att de sett att eleverna fått en annan glädje till naturvetenskap 

och teknik genom undervisningen med NTA- lådorna. Skolutvecklingsprogrammet har dock 

inte bara fått positiva omdömen utan den har även fått kritik. Kritiken handlade om att vissa 

lärare inte ansåg sig ha utvecklas genom NTA som skolutvecklingssystem eftersom de tyckte 

lådorna var för lätta och enformiga, vilket gjorde det svårt för dem att hjälpa eleverna att 

uppnå kursplansmålen. Denna kritik har dock kommit ifrån de lärare som var utbildade i 

naturvetenskap redan innan arbetet med NTA- lådorna (Ekborg & Lindahl, 2006). Samma år, 

2006 gjorde Anderhag & Wickman (2006) en annan utvärdering av 

skolutvecklingsprogrammet som fokuserade på hur NTA- lådorna förbättrade lärares 
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möjligheter till begrepps- och språkutveckling hos eleverna samt hur man kan förbättra 

undervisningen genom att utveckla och effektivisera skolutvecklingsprogrammet. Slutsatsen 

av utvärderingen blev att NTA hade påverkat de flesta lärare och elever positivt när det gäller 

bildandet av kunskap om naturvetenskap och teknik vilket kan jämföras med Ekborg & 

Lindahls (2006) utvärdering. Lärarna i Anderhang & Wickmans (2006) utvärdering ansåg att 

arbetet med NTA- lådorna hade gjort att de fått mer kunskap om naturvetenskaplig fakta och 

begrepp samtidigt som de fått en uppfräschning av gamla kunskaper som har hjälpt dem i 

deras undervisningar. De flesta elever i studien menade också att skolutvecklingsprogrammet 

var något positivt då de tyckte att de fått mer kunskap om naturvetenskap och teknik, samt att 

NTA- lådorna var roliga att arbeta med. Detta menade lärarna i Ekborg & Lindahls (2006) 

utvärdering att de också hade uppfattat. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Fenomenografi 

Denna studie utgår ifrån ett fenomenografiskt perspektiv. Fenomenografin utvecklades av 

bland annat Ference Marton och perspektivet handlar om hur människor erfar fenomen som 

finns i omvärlden. Alla människor erfar fenomen olika beroende på människans bakgrund 

samt vad människan ser för innebörd med fenomenet. Fenomenografi kan delas upp i 

fenomen och grafi. Fenomen betyder ”att visa sig” och grafi ”beskriva i ord eller bild”. 

Utifrån fenomenografin vill man att andra ska beskriva det de sett och/eller upplevt 

(Kroksmark, 2011). Marton & Booth (2000) menar att man använder sig av ett 

fenomenografiskt perspektiv när man vill ha reda på hur andra har erfarit ett fenomen.  

 

3.1.1 Lärandeobjekt och lärandeakt 

Kroksmark (2011) betonar att fenomen kan vara detsamma som objekt. Marton & Booth 

(2000) anser att fenomenografin utgår ifrån lärandeobjekt, men att en situation kan ha två 

lärandeobjekt. Det finns de direkta lärandeobjekten, som är det någon lär sig och det finns 

även de indirekta lärandeobjekten, som är det någon vill att någon annan ska läras och 

utvecklas inom. När en person vill att en annan ska lära sig eller utvecklas inom något så 

måste den ha en strategi för hur den andra personen ska göra detta, detta kallas lärandeakt. 

Lärandeakten innebär hur man går tillväga för att den andra ska lära sig om eller utvecklas 

inom lärandeobjektet. 

  

3.1.2 Materialismen och idealismen 

Kroksmark (2011) poängterar att i fenomenografin så kan man se världen utifrån två olika 

begrepp, antingen ifrån materialismen eller ifrån idealismen. Att se världen utifrån 

materialismen betyder att man ser den som fysisk och konkret. Han menar att inom 

materialismen så innehåller världen objekt och material som vi kan se och/eller höra och att 

man lever efter det. Att se världen utifrån idealismen betyder att man anser att det är 

människan i sin tanke och skapande som skapar objekten och materialen i världen.  Utifrån 

detta så tolkar man i idealismen att världen består av objekt och material men att människan 

lever i en egen värld och verklighet och att det finns en relation mellan dessa som gör att 

människan uppfattar världen och verkligheten olika.  
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4. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar kring ett arbete med 

Balthazarlådan som ett färdigdefinierat material innehållande enkla kemiska experiment. 

 

4.1 Frågeställningar 

De frågeställningar som kommer att ligga till grund för studien är: 

 Vilka tankar har pedagoger kring att arbeta med ett färdigdefinierat material, en låda 

med enkla kemiska experiment? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar upplever pedagoger med att arbeta utifrån ett 

färdigdefinierat material i förskolan? 

 Vilka tankar har pedagoger om det färdigdefinierade materialet som en 

inspirationskälla kring arbetet med kemi i förskolans verksamhet?  
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5. Metodologisk ansats och val av metod 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar kring ett arbete med 

Balthazarlådan som ett färdigdefinierat material innehållande enkla kemiska experiment. För 

att besvara detta så har grunden från studien utgått ifrån en kvalitativ studie med 

semistrukturerande intervjuer . 

 

5.1 Urval 

För att besvara frågeställningarna så bra som möjligt så har ett urval förekommit. Urvalet har 

skett genom att förskolor i olika kommuner i Mellansverige som lånat och arbetat med 

Balthazarlådan och de enkla kemiska experimenten har kontaktats och blivit erbjudna att vara 

med i studien. Vilka förskolor som använt Balthazarlådan har informerats av personalen på 

Balthazar. Då det inte var säkert att alla pedagoger på förskolorna varit med i arbetet kring 

lådan och de kemiska experimenten skedde fler urval. Först så blev urvalet att alla pedagoger 

som använt sig av Balthazarlådan, förskollärare och barnskötare fick erbjudan att vara med i 

studien. Sedan blev urvalet att bara pedagoger som arbetat med de kemiska experimenten i 

lådan fick möjligheten till att intervjuas. Tio förskolor och 20 pedagoger har kontaktats och 

tillfrågats att vara med i studien. Av dessa är det sex pedagoger som har valt att medverka, 

men på grund av olika anledningar har två av pedagogernas intervjuer uteblivit. De fyra 

pedagogerna som har deltagit i studien arbetar på fyra olika förskolor och med barn i olika 

åldrar. 

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

5.2.1 Kvalitativ studie- Semistrukturerade intervjuer 

Genom en kvalitativ metod så riktar sig resultatet mot deltagaren och dess tankar och åsikter. 

Med denna metod kan man också få möjlighet att särskilja eller urskilja varierande 

handlingsmönster (Trost, 2010). Johansson & Svedner (2010) poängterar att resultatet från en 

kvalitativstudie kan tas in och användas i verksamheten på en gång. Utifrån att studien har sin 

utgångspunkt ifrån det fenomenografiska perspektivet har studien blivit en kvalitativ studie 

med semistrukturerade intervjuer. Kroksmark (2011) menar att inom det fenomenografiska 

perspektivet ska man använda kvalitativa intervjuer som metod och intervjuerna ska vara 

tematiska och öppna som i semistrukturerade intervjuer. Med intervju som metod kan den 

som intervjuar också få en närmare kontakt med deltagarna samt att intervjuaren kan finnas 

till hands om frågorna skulle vara otydliga. Semistrukturerade intervjuer har sin grund utifrån 

en intervjuguide med förbestämda frågeområden som intervjun skall utgå ifrån (Bryman, 

2011). Johansson och Svedner (2010) betonar att semistrukturerade intervjuer utgår ifrån 

förbestämda frågeområden för att intervjuaren ska kunna skapa en personlig dialog och bild 

om hur deltagaren upplever att verkligheten är. Genom en god dialog med deltagarna så kan 

frågorna variera från person till person och utifrån deras erfarenheter, men alla frågor ska vara 

utifrån intervjuguiden och de förbestämda områdena. 
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5.3 Procedur 

Först har ett informationsbrev (Se bilaga 1) skickats ut till förskolechefer på de förskolor som 

valts ut. När förskolecheferna gett samtycke för att studien fick ske på deras 

förskola/förskolor har pedagoger på förskolorna som arbetat med lådan kontaktas med ännu 

ett informationsbrev om studien (Se bilaga 2). 

 

Den första intervjun var en provintervju. När provintervjun var färdig reflekterades det över 

intervjun och om den svarade till studiens syfte och frågeställningar (Johansson & Svedner, 

2010). Då provintervjun visade att studiens syfte och frågeställningar besvarats så finns denna 

intervju med i resultatet. Alla intervjuer har spelats in. Efteråt har en transkribering av den 

inspelade datan skett (Bryman, 2011). Under intervjuerna så har experimenten ifrån 

Balthazarlådan funnits tillgängliga och som pedagogerna har haft tillhands när de berättat.   

 

Alla intervjuer har utgått ifrån en förutbestämd intervjuguide (Se bilaga 4). Intervjuguiden 

innehåller en uppvärmningsfas, en huvudfas och en nedtrappningsfas och inom dessa faser 

fanns det bestämda nyckelord och meningar som hjälpt intervjun att komma vidare (Bryman, 

2011). I uppvärmningsfasen fylldes samtyckesblanketten i (Se bilaga 3), det småpratades en 

stund och deltagaren fick ännu en genomgång av den goda forskningsseden och att intervjun 

skulle spelas in. Efter uppvärmningsfasen följdes introduktionen där det pratades om 

pedagogernas arbete med kemi i förskolan i allmänhet, hur mycket pedagogerna upplevde att 

det arbeta med det, hur de arbetade med det och om de skulle vilja arbeta mer med det. När 

Balthazarlådan eller kemiska experiment i allmänhet kommit upp så påbörjades huvudfasen. I 

denna fas ställdes det frågor som kunde svara på studiens syfte och frågeställningar. Frågorna 

var utifrån frågeområdena och pedagogerna, hur de upplevde arbetet med Balthazarlådan, vad 

de tyckte det fanns för fördelar och nackdelar med den, om den har inspirerat dem till ett 

fortsatt arbete med kemi i verksamheten samt om det fanns intresse till mer färdigdefinierat 

material. När det hade svarats på dessa frågor så började nedtrappningsfasen. Här fick 

deltagaren om den ville ge andra förslag till hur man kan arbeta mer med kemi i förskolan, 

svara på hur de tyckte intervjun hade varit samt om de hade något att tillägga. När pedagogen 

gått ut från rummet så reflekterades det över intervjun genom en reflektionsfas. 

Reflektionerna utgick ifrån hur intervjuarens insats hade varit, hur deltagarens insats hade 

varit, om intervjun svarat på syftet och frågeställningarna och om något kunde förbättras till 

nästa gång. Intervjuerna höll på i ca 30 minuter, eventuellt längre eller kortare beroende på 

hur dialogen utvecklade sig.  

 

5.4 Analys 

Vid insamlingen av datan har det skett en manuell analys av den. När datan sedan blivit 

avlyssnad och transkriberad så har ännu en omedveten analys och tolkning gjorts (Trost, 

2010). 
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5.4.1 Transkribering 

Den data som intervjuerna resulterat i genom inspelningarna har först transkriberas så att det 

blivit möjligt att bearbeta resultatet. Intervjuerna lyssnades igenom noga flera gånger så att 

allt kom med i transkriberingen. Efter det har en omvandling skett då talspråket i intervjuerna 

omvandlats till skriftspråk för att deltagarna i studien inte ska kunna känna sig utelämnade 

och kunna identifieras utifrån dialekt och personliga uttryck i talet (Trost, 2010). I 

transkriberingen har deltagarens namn avkodats och deltagarna har fått fiktiva namn.  

 

5.4.2 Kategorier 

Då studien utgår ifrån ett fenomenografiskt perspektiv har resultatet kategoriserats i olika 

kategorier för att ha kunnat få fram pedagogernas uppfattningar av ett arbete med 

Balthazarlådan som ett färdigdefinierat material med enkla kemiska experiment (Kroksmark, 

2011; Marton & Booth 2000). För att få fram kategorier har alla intervjusvar förts över till ett 

gemensamt dokument där svaren sedan sorterats in under respektive frågeområde. För att få 

reda på svaren på studiens frågeställningar har fokus legat på vad pedagogerna har för tankar 

kring arbetet med Balthazarlådan som ett färdigdefinierat material med enkla kemiska 

experiment, materialets för- och nackdelar samt om materialet har funkat som en 

inspirationskälla kring arbete med kemi i verksamheten. Vid analysen så har deltagarnas 

intervjusvar gåtts igenom fråga för fråga för att hitta mönster, likheter och skillnader utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Dessa mönster har sedan resulterat i kategorier i 

resultatdelen. Kategorierna är: ”arbetssätt”, ”fördelar”, ”nackdelar” och ”inspiration”.  

 

5.5 Reliabilitet och validitet  

För att få ett så noggrant resultat som möjligt så har studien utgått från reliabiliteten och 

validiteten. Bryman (2011) menar att reliabiliteten innebär att man utgår ifrån tillförlitligheten 

när man utformar studien så att en annan forskare kan genomföra studien igen och få samma 

resultat. Detta har studien gjort genom att den har utgått ifrån en och samma intervjuguide (Se 

bilaga 4) till alla som intervjuats samt att alla som blivit intervjuade har haft tillgång till 

Balthazarlådans experiment. När en studie håller sin validitet så ska studien svara på syfte och 

frågeställningar utifrån den metod man använder (Johansson & Svedner, 2010). Studien har 

utgått ifrån validiteten genom att en provintervju har förkommit. Genom provintervjun har 

studien alltså blivit testad. Provintervjun bevisade att intervjuguiden var anpassad efter syftet 

och frågeställningarna i studien. Då det bara har varit en person som hållit i intervjuerna så 

har studien och intervjuerna inte haft en stor variation utan de frågeområden som 

intervjuguiden innehåller har följts. Resultatet av den insamlade datan har sedan 

kategoriserats utefter kategorier inom ramen för det fenomenografiska perspektivet. Dessa 

kategorier har bestämts efter att all data varit insamlad.  
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5.6 Generaliserbarhet 

Om studiens resultat visar sig vara representativt av fler än de som varit med i studien så 

pratar man om generalisering (Johansson & Svendner, 2010). De menar att man bör ha 

intervjuat så många personer så att studiens resultat skulle bli densamma även om man 

intervjuar en annan grupp. Denna studies resultat ska inte representera ett svar hos alla 

pedagoger i Sverige som arbetat med ett färdigdefinierat material eftersom detta inte går då 

Balthazarlådan som är grunden för studien bara går att lånas av vissa kommuner. Detta har 

gjort att det inte funnits förutsättningar för att resultatet skulle bli generellt. Alla deltagarna i 

studien är dock pedagoger från olika förskolor vilket gör att de har olika bakgrunder. Detta 

har gjort att deltagarna har haft olika förutsättningar för att uppfatta arbetet med det 

färdigdefinierade materialet, Balthazarlådan med enkla kemiska experiment på olika sätt 

(Johansson & Svedner, 2010).  

 

5.7 Etiska övervägande 

För att studien skulle följa forskningsetiken så har studien följt den goda forskningsseden. 

Denna forskningssed innehåller individskyddskravet. Detta krav innebär att de pedagoger som 

deltagit i studien inte har utsätts för några negativa konsekvenser som kränkningar, fysisk 

eller psykisk skada under eller efter studiens gång. Den goda forskningsseden innehåller 

också andra krav som har följts i denna studie (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Genom att ett brev har skickats ut till förskolecheferna innan studien påbörjats så har studien 

följt informations- och samtyckeskravet. Brevet innehöll information om vad studien skulle 

gå ut på och vad syftet var med den. I brevet framkom också vilka villkor som pedagogerna i 

studien hade. Informationen i brevet har förskolechefen gett samtyckte till innan ett liknande 

brev har skickats ut till de pedagogerna som blivit intervjuade. På så sätt har även de kunnat 

ge sitt samtycke. Samtycket från pedagogerna har getts skriftligt genom samtyckesblanketter 

som har fyllts i innan intervjuerna (Löfdahl, 2014; Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Studien har även följt konfidentialitetskravet som betyder att pedagogerna har varit skyddade 

i studien så att ingen utomstående kan identifiera sig med dem under och efter studien 

(Löfdahl, 2014; Vetenskapsrådet, 2011). Detta var ett villkor som stod med i 

informationsbrevet som skickades ut till förskolecheferna och pedagogerna.  

 

Nyttjandeskravet har följts genom att all data som blivit insamlat bara gått till studien och inte 

till något annat samt att den insamlade datan har förstörts när studien var avslutad (Löfdahl, 

2014; Vetenskapsrådet, 2011). Detta var ännu ett villkor som stod med i informationsbrevet 

till förskolecheferna och pedagogerna.   
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6. Resultat och analys 

Detta avsnitt kommer innehålla svaren från pedagogerna utifrån intervjuguiden (se bilaga 4) 

och studiens frågeställningar. Frågeställningarna ligger som grund för resultatets 

huvudrubriker. Utifrån dessa har sedan kategorier hittats. Dessa kategorier har sin 

utgångspunkt i det fenomenografiska perspektivet med de innehållande begreppen 

materialism, idealism, lärandeakt och lärandeobjekt (Kroksmark, 2011; Marton & Booth, 

2000). Alla kategorier har för avsikt att tolka pedagogers uppfattningar kring ett arbete med 

Balthazarlådan som ett färdigdefinierat material med enkla kemiska experiment. För att 

avidentifiera pedagogerna så har deltagarna fått fiktiva namn som är Anna, Bodil, Cecilia och 

Dagny.  

 

6.1 Arbetssätt 

Här nedan presenteras hur pedagogerna arbetar med det färdigdefinierade materialet, 

Balthazarlådan med innehållande enkla kemiska experiment, det vill säga hur pedagogerna 

arrangerar lärandeakten för att barnen ska lära sig och utvecklas inom lärandeobjektet. 

 

6.1.1 Barnens intressen 

Alla fyra pedagogerna menar att man kan arbeta med Balthazarlådan som färdigdefinierat 

material på olika sätt. Anna, Cecilia och Dagny framhäver att man kan arbeta med 

Balthazarlådan genom att utgå ifrån det barnen intresserar sig för. Pedagogerna anser att man 

antingen ska använda lådan när man ser att barnen intresserar sig för kemi och kemiska 

experiment eller så kan man kolla igenom Balthazarlådan först för att sedan utgå ifrån det 

barnen visat intresse till och då introducera detta för barnen.  

 

”Först går vi igenom lådan själva, sen ihop med barnen i mindre grupp, efter intresse, om de 

är intresserade av det.” (Cecilia) 

 

”Jag har försökt fundera ut lite vad barnen kanske har visat intresse för utifrån lådans 

material samt försökt ge barnen något och de har tyckt att det har varit jätteintressant. 

Barnen arbetar mer med lådan nu, de har förstått betydelsen för den samt att det händer 

någonting när vi arbetar utifrån den.” (Dagny) 

 

6.1.2 Inspiration och utmaning 

Cecilia tar även upp att man inte bara ska utgå ifrån det barnen har visat intresse för innan 

arbetet med Balthazarlådan. Hon betonar nämligen att pedagogerna också kan skapa intressen 

hos barnen genom att arbeta utifrån lådan. Att experimenten och materialen som finns i lådan 

kan inspirera barnen och på så sätt kan barnen också finna ett intresse för exempelvis kemi 

och kemiska experiment. Bodil stödjer Cecilias tankar om att man ska inspirera barnen utifrån 
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Balthazarlådan och dess innehåll. Bodil menar att genom att göra detta så kan man utmana 

barnen på ett annat sätt. Både Cecilia och Bodil menar att barn inte alltid vet vad som kan 

göras eller vad det kan finns för material att arbeta med och då är Balthazarlådan bra för att få 

barnen inspirerade för ämnet. 

 

”Ibland så har vi använt lådan för att få barnen intresserade av det. För våra små behöver 

bli inspirerade, de vet inte själva vad som finns runt omkring alltid utan vi måste synliggöra 

det för dem.” (Cecilia) 

 

”Vi tar material och idéer från lådan och ger till barnen så att de får smak på det. Barnen vet 

ju ingenting om lådan ifrån början så vi utmanar barnen utifrån materialet.” (Bodil) 

 

6.2 Fördelar 

Att arbeta med ett färdigdefinierat material uppfattar pedagogerna kan ha flera fördelar. 

Nedan följer pedagogernas tankar om vilka fördelar det finns med att arbeta utifrån 

Balthazarlådan. 

 

6.2.1 Erfarenheter 

Alla fyra pedagogerna uttryckte att ämnet kemi var väldigt svårt. De tyckte att de hade det 

svårt att arbeta med kemi i förskolans verksamhet eftersom de ansåg att dem saknade kunskap 

om de, de ansåg att kemi är något man gör i skolan. Cecilia påpekade också att det kan hända 

att man arbetar med det i förskolan men man vet inte att det är kemi eller att man inte 

benämner det som kemi för barnen. Pedagogerna ändrade dock sin uppfattning om kemi i 

förskolan med hjälp av att arbetet utifrån Balthazarlådan. 

 

”Kemi är något jag absolut vill arbeta mer med men man blir lite rädd. Det är ett okänt 

område och då blir man rädd. Man vill gärna gå på det säkra och kemi är nytt för oss. Men 

det är kul att fortsätta arbeta med det nu efter lådan.” (Bodil) 

 

”Min erfarenhet är att vi inte arbetar med det så mycket, utan det är först nu vi eller jag har 

börjat med det. Jag känner att det är dags att få in det lite mer i verksamheten. Lådan har 

varit ett litet prov. (…) Jag tror att många känner att kemi är väldigt svårt och främmande. 

Att man känner att det är ouppnåeligt, att det är svårt att bryta ner. Men det har vi sett att det 

är ju inte så.”(Dagny) 

 

6.2.2 Introduktion  

Tre av pedagogerna Anna, Bodil och Cecilia har blivit introducerade till Balthazarlådan av 

Balthazars personal. Detta har skett på olika sätt, antingen så har Balthazar varit ute på deras 

förskola eller så har förskolans personal blivit bjudna till Balthazars lokaler. Oavsett hur så 

har det fått en genomgång av lådan och innehållet i den genom att pedagogerna själva fått 
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arbeta utifrån experimenten och materialen eller så har dem blivit introducerade till 

experimenten genom Balthazars personal. Detta har lett till att pedagogerna uppfattat att de 

fått en förförståelse för hur de kan använda Balthazarlådan i verksamheten, vad som ska göras 

med experimenten samt vad som ska hända. Anna, Bodil och Cecilia anser att introduktionen 

var till en stor fördel när de själva sedan skulle börja arbeta med Balthazarlådan med barnen i 

verksamheten. Bodil menade också att introduktionen med Balthazar kunde klassas som en 

fortbildning av de naturvetenskapliga ämnena.  

 

”Lådorna är väldigt tydliga. Vi fick även förförståelse om dem eftersom vi, hela 

arbetsgruppen var på Balthazar. Där fick vi en genomgång av pedagogerna som arbetar där. 

Vi fick dela upp oss på olika stationer och testa på experimenten, då var papperna framme 

och vi kunde få tips av dem på plats. Det tyckte jag var väldigt bra.” (Anna) 

 

”Informationen av lådan har varit jättebra. För vi hade en kväll där vi gick igenom lådan. En 

på Balthazar var här och ställde ut en massa experiment på alla borden, sen så vi fick gå runt 

och pröva och testa på.” (Bodil) 

 

6.2.3 Balthazarlådans innehåll 

Alla fyra pedagogerna anser att arbeta med Balthazarlådan som ett färdigdefinierat material 

hade en stor fördel då den innehåller experiment och material som de kan använda sig av i 

verksamheten på förskolan. Genom Balthazarlådans uppbyggnad så kan de få hjälp med hur 

de ska arbeta med kemi i verksamheten. Pedagogerna menar att det är bra att Balthazarlådan 

innehåller det mesta och speciellt materialet. De anser nämligen att materialet har en stor 

betydelse och kan vara det de annars har saknat när de själva fått idéer till att arbeta med kemi 

i förskolan. Bodil betonar också att allt färdigdefinierat material som man kan komma över 

som pedagog i förskolan är bra. 

 

”Visst kan man hitta på själv men i ett färdigt material så finns ju allt även om man inte 

behöver använda det. Det är inte alltid man har grejer när man vill testa saker men i lådan 

finns det (…) Sen kan man få idéer från lådan som man kan göra med barnen, något som 

barnen tycker är roligt.”(Anna) 

  

”Jag tycker det är tillräckligt med material i lådan, det är bara att komplettera med vissa 

saker. Man kan använda materialet och få idéer att arbeta med, med barnen. Allt 

färdigdefinierat material som man kan komma över är bra (…) Jag tycker att lådan får med 

mycket som jag känner att vi på förskolan kan ha glädje av.” (Bodil) 

 

Genom att arbeta med Balthazarlådan och färdigdefinierade experiment som lådan innehåller 

så betonade Cecilia och Dagny att barnen kan få erfara kemin på ett bra sätt, ett sätt som kan 

göra att barnen kan få en förståelse för kemin och kemins innehållande begrepp. Cecilia 

menar dock att barnen inte alltid behöver förstå kemi men behöver som nämnts innan, erfara 

det.  
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”Jag tror att man ska arbeta nära barnen. Sen så behöver man leta upp inspiration om vad 

kemi är för något och sen benämna det för barnen. Även om barnen inte förstår begreppen så 

behöver de få höra dem, för oss själva också att vi blir medvetna om att vi arbetar med kemi. 

Barnen behöver erfara kemin, men behöver inte förstå den.” (Cecilia) 

 

”För barnen blir det ett utforskande sätt att ta sig an detta. Det är lite lättare att utforska och 

ta sig an kemin om man arbetar med experiment och de delar som är i det. Då får man med 

mycket annat också.” (Dagny) 

 

6.2.4 Hitta godbitarna 

Alla fyra pedagogerna anser dock att man inte behöver arbeta helt och hållet utifrån 

Balthazarlådans koncept. De anser att man kan plocka godbitarna ifrån lådans experiment och 

material för att sedan kunna göra det till något eget. De menar att man ska se Balthazarlådan 

som tips och idéer på hur man kan arbeta med kemi i verksamheten men att de som pedagoger 

kan utveckla det till ett arbete utifrån deras egen verksamhet.  

 

”Det är dels bra att allt finns med i lådan. Att det finns färdiga frågor med är bra, för det kan 

vara lite svårt. Sen att det finns saker att fundera över, prova vidare och fundera en gång till 

är också bra för det är verkligen så vi arbetar, att man får det som ett schema eller inte som 

ett schema men som förslag. Det underlättar massor för oss. Det är jättebra.” (Cecilia) 

 

”Det är bra att man kan arbeta fritt utifrån lådan. Om man är osäker på ämnet så kan man 

börja med det man tycker man är lite säkrare på och sen kan man utgå ifrån det och öka på 

om det är så. Sen försöka utgå från barnen och hålla utkik vad de är intresserade av.” 

(Dagny) 

 

6.3 Nackdelar 

Pedagogerna menar att det även finns några nackdelar med Balthazarlådan vilket presenteras 

här nedan. Här kan man utläsa hur olika bakgrunder påverkar hur man erfar ett fenomen, ett 

lärandeobjekt.  

 

6.3.1 Saknad introduktion 

Det var ingen av pedagogerna som hade uppfattat arbetet med kemi utifrån Balthazarlådan 

som ett färdigdefinierat material som något negativt. Dagny däremot som inte fått 

introduktionen till Balthazarlådan av Balthazars personal känner att hon saknade det när de 

väl skulle börja arbeta med lådan. Hon menar att det kunde vara svårt att förstå experimenten 

om man saknade förkunskaper om kemi och ville då haft en handledning och presentation till 

lådan. Detta kunde även Bodil styrka då hennes förskola hade haft Balthazarlådan en annan 

gång. Den gången så hade de inte heller fått någon introduktion av lådan och hon menar då 
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precis som Dagny att man inte hade samma förståelse för Balthazarlådan och arbetet med den 

som de har nu när de fått en introduktion av lådan. 

”Vi hade lådan här för något år sen också men då fick vi bara hit den utan någon 

genomgång. Det var spännande och så men nu fick man mer förståelse för vissa grejer och 

man fick se vad en viss grej ska vara till. Men den gången tog vi bara upp sakerna i lådan och 

prövade, vi såg vad det var och läste i pärmen om experimenten förstås.” (Bodil) 

 

6.3.2 Fortsättningslåda 

Bodil kunde också tycka sig sakna en fortsättningslåda. Hon menar nämligen att materialet 

och experimenten i lådan skulle bli uttjatade om de fortsatte att arbeta med lådan en längre tid 

och ville då ha en fortsättningslåda som kunde utmana både dem och barnen i utforskandet 

med kemi i förskolans verksamhet. 

 

6.4 Inspiration  

Nedan så kommer resultatet av pedagogernas tankar kring Balthazarlådan som ett 

färdigdefinierat material som en inspirationskälla för fortsatt arbete med kemi i förskolans 

verksamhet.  

 

6.4.1 Utgå ifrån materialet 

Alla pedagogerna uppfattade att Balthazarlådan hade gett dem inspiration för att arbeta mer 

med kemi i verksamheten. De kunde antingen beskriva det som att de fått inspiration eller 

också en kick som gjort att de vill och ska arbeta vidare med kemi i förskoleverksamheten. 

Anna betonar också att lådan inte bara gett inspiration till att arbeta vidare med kemi utan att 

lådan också hade fått dem att bli inspirerade att arbeta mer med naturvetenskap i allmänhet. 

 

”Nu har vi glidit in på ljus och lite biologi med odlingar och sådant. Så lådan med kemi ledde 

in på att vi ska låna ljuslådan från Balthazar nu också.” (Anna) 

 

6.4.2 Andra inspirationskällor 

Cecilia och Dagny håller med om att lådan har gett dem inspiration till att fortsätta arbeta med 

kemi i förskolan. Men de menar också att Balthazarlådan inte var det enda källan som lockat 

dem vidare med att arbeta med kemi i förskolan, de anser nämligen att Balthazarlådan är en 

inspirationskälla i mängden och att den tillsammans med andra inspirationskällor har skapat 

lusten att arbeta mer med kemi med barnen i förskolans verksamhet. Exempel på de andra 

inspirationskällorna som pedagogerna nämner är bland annat böcker, internet, 

fortbildningskurser eller andra pedagoger. Dock så betonade Cecilia och Dagny att lådan var 

en stor inspirationskälla och utan den så skulle de arbetat betydligt mindre med kemi med 

barnen.  
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”Lådan är för oss bara ytterligare idéer, man hänger inte upp sig bara på lådan utan den är 

bra till inspiration för oss att leta vidare till fler experiment genom att söka på nätet, genom 

kontakter och kurser och så. Lådan är egentligen en i mängden. (Cecilia) 

 

”Jag är väldigt positiv till lådan och har absolut fått inspiration till att arbeta mer med kemi. 

Så det hoppas jag att jag gör det i framtiden. Sen kan man också använda Google och få fram 

bra experiment i kemi till förskolan. Det tycker jag också är bra.” (Dagny) 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt kommer studien diskuteras utifrån metoden som studien innehåller och utifrån 

studiens bakgrund samt utifrån vad tidigare forskning inom samma område resulterat i. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Att välja en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer var den bästa metoden för 

denna studies syfte och frågeställningar samt kopplat till det teoretiska perspektivet som 

studien utgår ifrån. Kroksmark (2011) framhåller som tidigare nämnts att när man använder 

fenomenografi som det teoretiska perspektivet i en studie så ska man hålla sig till kvalitativa 

intervjuer som är tematiska och innehåller öppna frågor. Då studiens syfte var att få fram 

pedagogers uppfattningar kring ett arbete med Balthazarlådan som ett färdigdefinierat 

material innehållande enkla kemiska experiment så passade semistrukturerade intervjuer då 

bäst. Genom semistrukturerande intervjuer så får man reda på pedagogens egna tankar och 

åsikter om i detta fall arbetet med det färdigdefinierade materialet med enkla kemiska 

experiment (Trost, 2010). Semistrukturerade intervjuer utgår ifrån en intervjuguide (se bilaga 

4) som gör att man inte har fastställda frågor som ska följas utan utgår ifrån frågeområden 

(Bryman, 2011). Detta gjorde att intervjuerna med pedagogerna kändes som ett gemensamt 

samtal och där pedagogerna hade möjligheter att prata fritt om ämnena som uppkom. Skulle 

det valts att göra en enkätstudie kunde studien visserligen fått ett större omfång av pedagoger 

än vid intervjuer, men kontakten med pedagogerna som eftersöktes hade uteblivit och 

pedagogerna hade inte haft samma frihet att svara på ämnet genom att svara på frågor i en 

enkät, även om det varit öppna frågor (Bryman, 2011).  

 

Valet av att spela in intervjuerna för att sedan transkribera materialet visade sig vara 

gynnsamt i detta fall. Trots att transkriberingen tog sin tid så var det bra att kunna lyssna 

igenom inspelningarna noga flera gånger för att få en bild av vad intervjun handlade om och 

hur den utvecklades. Att spela in intervjun var också ett bra sätt för att efteråt kunna lyssna av 

eventuella pauser, tonfall och avbrutna meningar eftersom det spelat roll för resultatet 

(Johansson & Svedner, 2010). Genom att spela in intervjuerna var det också möjligt för 

intervjuaren att under intervjuerna fokusera på vad pedagogen sa och kunde utveckla 

intervjun efter det. Om valet hade legat på att skriftligt dokumentera under intervjuns gång 

hade fokus istället legat där och inte på pedagogen. Det är inte heller säkert att man hade 

hunnit dokumentera allt under intervjuns gång och då hade chansen funnits att man missat 

saker som varit nödvändliga i resultatet (Bryman, 2011).  

 

Då studien har haft en provintervju som första intervju gav intervjuaren chansen att se till så 

att intervjuguiden stämde överrens med studiens syfte och frågeställningar innan det fortsattes 

med flera intervjuer. Genom provintervjun och transkriberingen av provintervjun så bevisades 

det att intervjuguiden var bra, då den svarade på studiens syfte och frågeställningar, detta gör 

då att studien har en validitet som håller. Detta gjorde också att provintervjun kunde räknas in 

som vanlig intervju och är därför med i resultatet. Genom provintervjun och dess 
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transkribering så har intervjuaren också fått höra hur dess insats i intervjun var. Efter 

provintervjuns transkribering kunde man uppfatta att intervjuaren kunde vinkla vissa frågor 

som gjorde att svaret blev dit vinklingen lutade. Johansson & Svedner (2010) menar att den 

som intervjuar ibland, utan att tänka på det, kan lägga vissa förväntningar i frågorna som på så 

vis påverkar deltagarens svar. Detta gjorde att reliabiliteten och validiteten kunde ha påverkas 

eftersom intervjuaren inte ska påverka pedagogen och dess svar eftersom svaren inte blir 

utifrån pedagogen själv och på så sätt så kunde tillförlitligheten försvunnit. Men efter denna 

upptäckt så kunde intervjuaren dock vara uppmärksam på detta i de resterande intervjuerna 

och på så sätt har validiteten och reliabiliteten i studien bevarats.  

 

Urvalet av deltagare till studien har varit utifrån de förskolor och de pedagoger på förskolorna 

som arbetat med de enkla kemiska experimenten utifrån Balthazarlådan. Detta gjorde att antal 

av deltagarna var snävt redan från början. Men för att antalet skulle öka så valdes det att 

erbjuda alla pedagoger, förskollärare som barnskötare att vara med i studien eftersom om 

valet legat på att bara intervjua förskollärare så skulle antalet bli ännu snävare. Då det också 

bara är vissa kommuner som har tillgång till Balthazar och deras låda samt att det är inte alla 

förskolor i dessa kommuner som använt sig av lådan och att det inte var alla pedagoger på 

förskolorna som använt sig av Balthazarlådan så minskade antalet ännu en gång. Studien 

utgår ifrån fyra pedagoger från fyra olika förskolor då två intervjuer som var inbokade inte 

blev av på grund av olika anledningar. Resultatet av studien har dock pekat åt samma håll då 

pedagogernas uppfattningar har varit snarlika varandra. Detta kan tyda på att resultatet trots 

det låga antalet av deltagare ändå har nått den tillförlitlighet som studien behöver. Johansson 

& Svedner (2010) menar att om man får svar som är likadana ifrån ett få antal deltagare så 

kan man ändå se att resultatet fått den tillförlitlighet som generaliseringen behöver i en studie. 

Man kan därför anta att resultatet skulle blivit densamma om man intervjuat andra pedagoger 

som använt sig av samma färdigdefinierade material, Balthazarlådan med enkla kemiska 

experiment. Med det sagt så skulle de intervjuer som inte blev av varit onödiga utan det finns 

en möjlighet att de gett andra eller liknande svar som hade kunnat spela roll för studiens 

resultat att antingen bli starkare eller blivit mer varierad. Men eftersom de pedagogerna som 

varit med i studien har haft olika bakgrunder då de kommit från olika förskolor så har 

möjligheterna ökat att pedagogerna skulle ha haft olika uppfattningar om arbetet med 

Balthazarlådan. Johansson och Svedner (2010) menar nämligen att man ökar möjligheterna att 

få olika uppfattningar i sin studie om deltagarna har olika erfarenhetsbakgrunder. Men i 

resultatet kan man som nämnts innan utläsa att alla fyra pedagogerna hade liknande 

uppfattningar vilket gör att man kan anta att de uteblivna intervjuerna hade resulterat i liknade 

svar som de övriga. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet ifrån studien jämföras med det bakomliggande underlaget till 

studien samt tidigare forskning i samma område. Syftet med denna studie är att undersöka 

pedagogers uppfattningar kring ett arbete med Balthazarlådan som ett färdigdefinierat 

material innehållande enkla kemiska experiment. Studien har utgått ifrån följande frågor: 
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 Vilka tankar har pedagoger kring att arbeta med ett färdigdefinierat material, en låda 

med enkla kemiska experiment? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar upplever pedagoger med att arbeta utifrån ett 

färdigdefinierat material i förskolan? 

 Vilka tankar har pedagoger om det färdigdefinierade materialet som en 

inspirationskälla kring arbetet med kemi i förskolans verksamhet?  

 

7.2.1 Arbetssätt 

I resultatet så kan man utläsa att pedagogerna menade på att man kan arbeta med 

Balthazarlådan på olika sätt, antingen utifrån barnens intressen eller för att inspirera och 

utmana barnen. Detta kan kopplas till fenomenografin och begreppen lärandeobjekt och 

lärandeakt, då pedagogerna hävdar att man kan variera lärandeakten men att barnen ändå kan 

få tillgång till att lära sig eller utvecklas inom lärandeobjekt (Marton & Booth, 2000). Fristorp 

(2012) och Thulin (2006) menar också att lärandeakten och lärandeobjektet kan utgå ifrån 

lärarna, något som pedagogerna i denna studie också anser. Men lärarna i Fristorps (2012) och 

Thulins (2006) studier menar att det är när barnen själva får bestämma över lärandeakten och 

har igenkännande lärandeobjekt som barnen tar sig an kunskap om naturvetenskap. Några av 

pedagogerna i denna studie belyser dock att man även behöver inspirera och utmana barnen 

genom lärandeobjektet som i detta fall är Balthazarlådan eftersom barnen inte vet allt om 

kemi och naturvetenskap utan det är pedagogernas uppgift att synliggöra det för dem. En 

pedagog framhäver också att man bör arbeta nära barnen så att de kan få erfara begrepp inom 

kemin. Pedagogernas uppfattningar går då emot det både det Fristorps (2012) och Thulins 

(2006) studier har resulterat i. Fleer (2009) håller å andra sidan med pedagogernas 

uppfattningar då hon menar att barn tillägnar sig kunskap i en miljö som pedagogerna byggt 

upp med stimulerande objekt och där lärandeakten utgår ifrån att pedagogerna är nära barnens 

utforskande och är en stöttepelare som samtalar med barnen om naturvetenskap. Fleers (2009) 

tankar och då även pedagogernas uppfattningar om lärandeakten kan också kopplas ihop med 

Elfström m.fl. (2011) naturvetenskapliga arbetssätt som utgår ifrån att barn lär genom en 

upptäckt. Denna upptäckt kan jämföras med det pedagogerna menar när de pratar om att 

synliggöra kemin genom Balthazarlådan och dess innehåll. 

 

7.2.2 Fördelar 

Elfström m.fl. (2011) anser att pedagoger ute i förskolan har för lite kunskap om att 

exempelvis enkla livsmedel går bra att använda när man utövar kemiska experiment och 

laborationer i förskolan. Detta kan jämföras med att alla fyra pedagogerna kände att de 

saknade förkunskaper om ämnet kemi och tyckte att ämnet var svårt att integrera i förskolans 

verksamhet. Flera pedagoger betonade alltså precis det Elfström m.fl. (2011) menar att man 

kan se ämnet kemi är något som barnen ska få uppleva först i högre ålder och att pedagogerna 

gör det svårare för sig än vad det är. Men genom introduktionen av Balthazarlådan så ändrade 

pedagogerna sina uppfattningar. Skolinspektionens (2012)  granskning menar också att det 
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behövs mer kunskap hos pedagogerna ute på förskolorna om hur man ska arbeta med de 

naturvetenskapliga ämnena i förskolan. Då pedagogerna ändrade sina uppfattningar efter 

introduktionen så kan man tolka att mer kunskap om kemi också gjorde dem säkrare på ämnet 

och hur de skulle arbeta med det i verksamheten. En pedagog framhävde till och med att 

introduktionen till Balthazarlådan var som en fortbildning om de naturvetenskapliga ämnena, 

vilket gör det extra tydligt att introduktionen var betydelsefull och att pedagogerna fick mer 

kunskap om kemi genom introduktionen.   

 

Utvärderingarna om skolutvecklingssystemet NTA visade att lärarna tyckte att arbetet med 

NTA– lådorna hade hjälpt dem att få mer kunskap om de naturvetenskapliga ämnena. De 

ansåg att konceptet hade gjort det lättare och roligare att lära ut naturvetenskap till eleverna. 

Detta överensstämmer med pedagogernas uppfattningar i denna studie, då pedagogerna 

betonade fördelen och betydelsen av att arbeta utifrån Balthazarlådan med innehållande 

experiment och material. Pedagogerna anser nämligen att de med hjälp av lådan kan anordna 

stimulerande miljöer för barnen så de kan utforska sitt lärande i kemi. Innan arbetet med 

Balthazarlådan så påpekade en pedagog att de saknade material. Genom Balthazarlådan har 

pedagogerna alltså fått möjlighet att utföra en miljö som gjort att barnen fått tillgång till 

material så att de kan utforska och undersöka om naturvetenskap. Detta är en miljö som 

Harlen (2002) anser att pedagogerna i förskolan har som uppgift att anordna. Detta kan tolkas 

som att pedagogerna arbetar utifrån fenomenografins materialism (Kroksmark, 2011), då 

pedagogerna behövde konkreta material och experiment för att arbeta med kemi i deras 

verksamheter. De fyra pedagogerna betonar dock att de tagit godbitarna ur Balthazarlådan för 

att sedan göra det till något eget som passar deras verksamhet. Här kan man då utläsa att alla 

pedagogerna inte arbetar utifrån fenomenografins materialism utan utifrån fenomenografins 

idealismen (Kroksmark, 2011). Pedagogerna behövde bara få tillgång till material och 

experiment för att komma igång med arbetet med kemi i förskolan. Då alla pedagogerna 

uttryckte att de inte behövde följa Balthazarlådan som ett schema utan behövde göra det till 

något eget så kan man se att de arbetar utifrån idealismen.  

 

7.2.3 Nackdelar 

Skolutvecklingssystemet NTA som är ett liknande system som Balthazarlådan, har i en 

utvärdering fått viss kritik för att vara för ytlig och enformig som arbetsätt inom 

naturvetenskap och teknik (Ekborg & Lindahl, 2006).  Denna har skolutvecklingssystemet fått 

av lärare som var utbildade i naturvetenskap innan de började arbeta med NTA. Detta är i 

motsats till vad pedagogerna i denna studie uppfattat då de inte hade någon kritik att ge när 

det gällde att arbeta med Balthazarlådan som ett färdigdefinierat material. Samtidigt så 

uppfattade pedagogerna som nämnts innan att kemi var ett svårt ämne och som de inte hade 

tillräckligt med förkunskaper om. Detta kan då vara orsaken till att de inte hade den kritik som 

lärarna i NTA- utvärderingen hade.  

 

Man kan också utläsa att pedagogernas olika bakgrunder och förutsättningar har haft 

betydelse när det gäller deras uppfattningar om arbetet med Balthazarlådan som ett fenomen. 
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Då en pedagog inte fått någon introduktion till lådan menade hon på att det varit svårt för 

henne att förstå hur hon skulle arbeta med lådan, något som de andra pedagogerna inte 

nämnde eftersom de fått en introduktion till lådan. Här kan man tydligt se de bakomliggande 

faktorerna till det teoretiska perspektivet fenomenografi, att pedagogernas olika bakgrunder 

har påverkat dem att uppfatta arbetet med Balthazarlådan som ett fenomen på olika sätt 

(Kroksmark, 2011).   

 

7.2.4 Inspiration 

Nordin- Hultmans (2008) avhandling och Skolinspektionens (2012) granskning menar att 

svenska förskolor har för lite inspirerande och stimulerande material för att barnen ska kunna 

få upptäcka och utforska kunskap om naturvetenskap. Detta är emellertid något som 

pedagogerna anser att de fick möjlighet till att utföra genom att få tillgång till Balthazarlådan. 

Genom Balthazarlådan kunde pedagogerna hitta material och experiment som gjorde att de 

fick en kick och inspiration att arbeta vidare med kemi i förskoleverksamheten och barnen 

fick på så vis också underlag för att utforska och undersöka kemi. Två pedagoger påpekade 

också att Balthazarlådan var en inspirationskälla tillsammans med andra inspirationskällor. 

Här kan man ännu en gång se att pedagogerna är ute efter att arbeta utifrån det Kroksmark 

(2011) menar ingår i fenomenografins idealism, då de kunde blanda inspirationskällor för att 

arbeta vidare med kemi i deras verksamhet. Man kan också utläsa att pedagogerna behövde ett 

eller flera lärandeobjekt inom kemi som barnen kunde få kunskap om eller utvecklas inom för 

att kunna hitta inspiration till att utföra en betydelsefull lärandeakt (Marton & Booth, 2000). 

En pedagog antydde också att de fått inspiration till att arbeta vidare med de andra 

naturvetenskapliga ämnena i förskolans verksamhet. Detta kan man då jämföra med att 

pedagogerna fått inspiration för att arbeta vidare med att utveckla barns förståelse för 

naturvetenskap och enkla kemiska processer samt att barnen ska få utveckla sin förmåga att 

utforska, dokumentera och samtala om naturvetenskap, som är två av strävansmålen i 

förskolans styrdokument Lpfö98 (Skolverket, 2010). 

 

7.3 Studiens slutsatser och betydelse för 

förskoleverksamheten 

Med bakgrund av studiens resultat så kan man utläsa att pedagogerna tycker sig ha brist på 

kunskap om hur de kan arbeta med kemi i förskolan. Man kan också utläsa att efter att 

pedagogerna har fått mer information om kemi i förskolans verksamhet genom introduktionen 

av Balthazarlådan så har de också ändrat uppfattning och menar på att man kan och ska arbeta 

med kemi i förskolan. Studiens resultat har alltså bevisat att fler pedagoger ute i verksamheter 

kan behöva någon slags fortbildning inom kemin för att bli säkrare på ämnet och för att börja 

arbeta med det i interaktion med barnen i förskolan.  

 

Vidare så visar studiens resultat att fortbildning kanske inte räcker utan att pedagogerna 

behöver få tillgång till material för att kunna arbeta med kemi i förskolan. Pedagogerna anser 

nämligen att de saknat material då de själva kommit på en idé att arbeta med kemi men att 
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detta är något som Balthazarlådan har tillfört dem och verksamheten. Pedagogerna menar 

dock att de inte behöver följa det färdigdefinierade materialet, Balthazarlådan och dess 

koncept helt och hållet utan att dem som pedagoger själva kan reglera vad de ska arbeta med 

utifrån lådan samt hur de ska arbeta med det. Studien visar att pedagoger kan anordna 

lärandeakter med lärandeobjektet, Balthazarlådan, genom att hitta godbitarna i lådan som 

passar den verksamhet som man som pedagog arbetar i och på så sätt arbeta utifrån 

idealismen. Pedagogerna gör lärandeakten till något eget genom att se lådan som en 

inspiration till att arbeta med kemi i verksamheten. Att pedagogerna anser sig sakna material 

men att det är något som Balthazarlådan med dess koncept har tillfört kan tyda på att fler 

förskolor i Sverige bör få möjlighet att få tillgång till Balthazarlådan eller liknande låda för att 

få inspiration och tillgång till material för att arbeta mer med kemi i förskolan.  

 

Studiens resultat har alltså betydelse för att pedagoger ute i förskoleverksamheterna ska kunna 

få den stöttning och hjälp som de behöver för att arbeta med kemi i förskolan och för att hålla 

sin profession i yrket. För utan kemi i förskoleverksamheten så missar pedagogerna också att 

arbeta mot vissa strävansmål som finns i förskolans styrdokument Lpfö98 (Skolverket, 2010).  

 

7.4 Vidare forskning 

Då lärare som använt NTA- lådorna, som är liknade Balthazarlådan, har haft god kunskap om 

naturvetenskap innan arbetet med lådorna så har utvärderingar visat att de har haft negativa 

uppfattningar om att arbeta utifrån ett färdigdefinierat material. Då detta är en viktig aspekt så 

vore det intressant att undersöka vad som skulle hända om pedagogerna får en fortbildning 

om naturvetenskap innan de använder sig av Balthazarlådan. Om resultatet skulle bli olikt 

resultatet i denna studie så skulle det vara spännande att få reda på varför. 

 

En annan vinkel som också vore intressant att undersöka är att jämföra pedagogers 

uppfattningar om kemi utifrån de som använder sig av Balthazarlådan gentemot pedagoger 

som inte har tillgång till lådan eller liknade koncept. Här skulle man kunna få fram om 

Balthazarlådan har eller inte har en stor effekt hos pedagogerna. 

 

En annan sida som vore intressant att utforska vidare är vad barnen har för upplevelse med 

Balthazarlådan. Genom detta kan man se om barn har förkunskaper om kemi innan som har 

betydelse för arbete med Balthazarlådan samt om arbetet med Balthazarlådan kan påverka 

deras lärande i ämnet. Detta skulle kunna ske genom att man observerar barnen vid 

användandet av lådorna samt ha barnsamtal där man pratar om det med barnen. Resultatet 

skulle göra att man inte bara har pedagogernas uppfattningar om Balthazarlådans betydelse 

utan även barnens.  
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Bilagor 
Bilaga 1- Informationsbrev till förskolecheferna 
 

Hej! 

Mitt namn är Josephine Svensson och jag läser till förskollärare på distans från Karlstads 

universitet. Jag läser nu termin 6 och har kommit så långt att jag ska göra mitt examensarbete. 

Jag ska i min studie utgå ifrån kemi i förskolan och jag har tänkt rikta in mig på pedagogernas 

arbete med kemi i verksamheten. Syftet med denna studie är att undersöka om pedagogers 

uppfattningar kring ett arbete med färdigdefinierat material innehållande enkla kemiska 

experiment. 

 

Jag har varit i kontakt med personalen på Balthazar och fått reda på att er förskola (namn på 

förskolan) har använt sig av deras temalåda. Denna temalåda innehåller kemiska experiment 

och jag skulle behöva intervjua pedagoger som arbetet med kemi i Balthazars temalåda för att 

få deras uppfattningar utifrån arbetet med denna låda. Intervjuerna kommer vara runt 30 

minuter. 

 

Personerna i studien kommer att vara skyddade utifrån konfidentialitetskravet och materialet 

kommer att hanteras inom ramen för projektet och inga utomstående kommer att ta del av 

datan. Deltagarna kommer ha rätten att dra sig ur undersökningen när som helst. För att 

garantera att personerna i studien kommer vara skyddade så kommer personers och förskolors 

namn inte vara nämnda. Intervjuerna kommer att spelas in så att jag kan transkribera och 

analysera resultatet av dem på bästa sätt. Datan ifrån intervjuerna kommer bara gå till min 

studie utifrån nyttjandeskravet. Efter att mitt examensarbete blivit godkänt så kommer allt 

insamlad data förstöras.   

 

Examensarbetet kommer att publiceras på Karlstads universitets bibliotek och även på nätet 

där ni kan ha tillgång o läsa arbetet vid intresse.  

 

För att jag ska få göra denna undersökning på er förskola så behöver jag ha ditt samtycke ifrån 

dig som förskolechef. Då jag skulle vilja sätta igång med mina intervjuer så snabbt som 

möjligt så uppskattar jag att du kan svara så fort du kan.  

 

Med vänlig hälsning 

Josephine Svensson 

Telefonnummer: XXXXXXX 

Mejl: XXXXXXXXXXXXX  
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Bilaga 2 – Informationsbrev till pedagoger 
Hej! 

Mitt namn är Josephine Svensson och jag läser till förskollärare på distans från Karlstads 

universitet. Jag läser nu termin 6 och har kommit så långt att jag ska göra mitt examensarbete. 

Jag ska i min studie utgå ifrån kemi i förskolan och jag har tänkt rikta in mig på pedagogernas 

arbete med kemi i verksamheten. Syftet med denna studie är att undersöka om pedagogers 

uppfattningar kring ett arbete med färdigdefinierat material innehållande enkla kemiska 

experiment. 

 

Jag har varit i kontakt med personalen på Balthazar och fått reda på att er förskola (namn på 

förskolan) har använt sig av deras temalåda. Denna temalåda innehåller kemiska experiment 

och jag har fått samtycke av er förskolechef att intervjua pedagoger som arbetat med kemi i 

Balthazars temalåda. Intervjuerna kommer vara runt 30 minuter. 

 

Som deltagare i studien kommer du att vara skyddad utifrån konfidentialitetskravet och 

materialet kommer att hanteras inom ramen för projektet och inga utomstående kommer att ta 

del av datan. Du har rätten att dra dig ur studien när som helst. För att garantera skydd till dig 

så kommer ditt och förskolans namn inte vara nämnda. Det samma gäller kommunens namn. 

Intervjun kommer jag att spela in så att jag kan transkribera och analysera resultatet på bästa 

sätt. Datan ifrån intervjun kommer bara gå till min studie utifrån nyttjandeskravet. Efter att 

mitt examensarbete blivit godkänt så kommer allt insamlad data förstöras.   

 

Examensarbetet kommer att publiceras på Karlstads universitets bibliotek och även på nätet 

där ni kan ha tillgång o läsa arbetet vid intresse.  

 

För att jag ska få göra denna intervju med dig så behöver jag ha ditt samtycke. Detta sker 

skriftligt på bifogad samtyckesblankett i samband med intervjun.  

 

 

Med vänlig hälsning 

Josephine Svensson 

Telefonnummer: XXXXXXX 

Mejl: XXXXXXXXXXXXX 
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Namnförtydligande 

 

Bilaga 3 – Samtyckesblankett 
 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie 

Kemi i förskolan 
 

Skriv i signatur och namnförtydligande och kryssa i ert eventuella samtycke. 

 

 

 

 

Datum 

  

  

 

Jag har informerats om denna studie muntligt samt fått ett exemplar av den skriftliga 

informationen. Jag har fått information om att jag kan välja att delta i studien, att deltagandet 

är frivilligt och jag kan när som helst och utan närmare förklaring avbryta deltagandet. 

 

 

Jag samtycker till att delta i studien. 

Signatur 
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Bilaga 4 – Intervjuguide 

 

Uppvärmning:  

Skapa en tryggmiljö för både mig själv och för deltagaren. Småprata om dagen. 

Deltagaren får slå sig ner där den känner sig bekväm. 

Hälsa välkommen. 

Berätta om förutsättningarna, syftet med intervjun, att intervjun kommer spelas in och gå 

igenom godforskningssed.  

Skriva under samtyckesblankett. 

 

Introduktion:  

Befattning. 

Erfarenhet av att arbeta med kemi i förskolan. 

Intresset kring arbete med kemi i förskolan. 

Intresse att vilja arbeta mer/mindre med kemi i förskolan. 

 

Nyckelord: Temalådor, kemiska experiment/laborationer, Balthazarlådan 

 

Huvudfas:   

Tillräckligt med information tillsammans med Balthazarlådan. 

Tankar kring arbetet med lådan. 

Balthazarlådans fördelar. 

Balthazarlådans nackdelar. 

Balthazarlådans påverkan på fortsatta arbetet med kemi. 

Intresse för mer färdigdefinierat material, fråga om NTA. 

 

Nedtrappningsfas:  

Förslag på hur man kan arbeta med kemi i förskolan. 

Deras tankar kring intervjun. 

Tillägg.  

 

Inspelning avslutas, säger hej då och tackar för intervjun. 

 

Reflektionsfas(sker när deltagaren gått ur rummet): 

Hur gick intervjun? 

Hur var min insats? Påverkade jag svaren på något sätt? 

Hur var deltagarens insats? 

Fick jag svar utifrån mitt syfte och frågeställningar? 

Förbättra till nästa gång? 
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Bilaga 5 - Balthazarlådan 

Balthazarlådan med exempel på innehållande material:  

1. Experimentpärm  

2. Spegel 

3. Istärningslåda  

4. Förstoringsglas 

5. Balthazarlådan 

5. 

1. 

2. 

3. 
4. 


