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Abstract 

The aim of this study was to examine preschool teachers’ perceptions and experiences of 

acknowledging the field of chemistry in preschools everyday-life. A qualitative approach was 

used in which interviews were conducted with 6 preschool teachers at one preschool. All of 

the preschool teachers had a long experience of working in preschool. The phenomenographic 

approach is based on categorizing the preschool teachers’ answers, where experiences and 

personal opinions matter. The result show that the preschool teachers most often associated 

chemistry in preschool with their own memories of chemistry in school and experienced this 

as something hard and difficult. Although, a lot of examples where mentioned where the 

preschool teachers could see chemistry in the preschool on a day-to-day basis, from planned 

activities to spontaneous questions. The scientific approach and the preschool teacher’ role in 

this was visualized. Personal interest and a suitable level for the ambitions were noted as a 

factor for success.   
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att undersöka förskollärares uppfattningar och erfarenheter av 

att uppmärksamma ämnesområdet kemi i förskolans vardag. En kvalitativ metod användes 

med intervjuer som genomfördes med sex förskollärare på en förskola. Samtliga förskollärare 

hade lång erfarenhet av att arbeta i förskola. Den fenomenografiska utgångspunkten bygger på 

att kategorisera in förskollärarnas svar, där erfarenheter och personliga åsikter spelar stor roll. 

Resultatet visar att förskollärarna ofta associerade kemi i förskolan till sina egna minnen från 

skolans kemi och upplevde detta som någonting jobbigt och svårt. Det gavs dock många 

exempel på där förskollärarna kunde se kemin i vardagen, alltifrån planerade aktiviteter till 

spontana frågor. Det naturvetenskapliga arbetssättet och förskollärarnas roll i detta 

synliggjordes. Eget intresse samt att lägga ambitioner på en lämplig nivå lyftes fram som 

framgångsfaktorer.  
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1. Inledning 
 

Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström (2011) påstår att barn som redan i tidig ålder skapar 

förståelse för naturkunskap, senare i livet har lättare för att återkoppla till sina tidigare 

kunskaper och bygga vidare på dessa. Förskolan med dess naturvetenskapliga innehåll kan 

alltså ses som en stor möjlighet att påverka barns framtida resultat i skolan, och kanske 

framförallt göra att ett tidigt intresse och nyfikenhet för de naturvetenskapliga ämnena främjas 

hos barnen.  

 

Hösten 2012 gick 83 % av alla 1-5 åringar i Sverige i förskolan enligt Skolverket (2013). När 

det gäller barn mellan 3-5 år deltar hela 95 % i förskolans verksamhet. Vissa barn går längre 

dagar än andra, men någonting många av dessa barn har gemensamt är att de allra flesta 

spenderar en del av vardagen i förskolan. Därför är förskolans innehåll, och inte minst 

pedagogerna som är verksamma i den, utav yttersta vikt när det gäller barnens 

meningsskapande och kunskapssökande. I Skolverket (2010) står det att: ”Förskolan ska 

medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin 

delaktighet i naturens kretslopp” (sid 7). Att förskolan ska arbeta med att ge barnen en förståelse 

för enkel kemi, till exempel nedbrytning, enkla kemiska processer och kretslopp, finns alltså 

med som en målformulering i förskolans läroplan (Skolverket, 2010).  

 

Thulin (2011) konstaterar att när det gäller de naturvetenskapliga ämnena i förskolan är det 

biologi som hamnat i förgrunden. Djur och natur hör till de mest uppmärksammade områdena 

inom verksamheten i förskolan. Persson (2012) påpekar dock att kemi inte behöver vara 

svårare än vattnets övergångar mellan is, vatten och gas och att experimenterande och 

undersökande tillsammans öppnar upp för kreativitet på många områden.  

 

1.2 Vad är naturvetenskap och kemi?  
 

För att kunna ta till sig och förstå hur naturvetenskap med fokus på kemi i skulle kunna 

inkluderas i förskolan måste först och främst en förståelse finnas för vad orden innebär. 

Naturvetenskap kan beskrivas som ” den sammanfattande benämningen på de vetenskaper som 

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

geovetenskap” (Nationalencyklopedin, 2015a). Kemi är alltså en del utav ett 

naturvetenskapliga spektrum, och kan sägas höra ihop med de andra naturvetenskapliga 

ämnena. Kemi i sin tur beskrivs som ”vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, 

egenskaper och omvandlingar, […] kemi definieras ofta som vetenskapen om grundämnens och 

kemiska föreningars uppbyggnad och egenskaper samt deras reaktioner med varandra” 

(Nationalencyklopedin, 2015b). 
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1.3 Vad säger styrdokumenten? 
 

Enligt Utbildningsdepartementet (2010) innefattar naturvetenskap ämnena biologi, kemi och 

fysik. Varför barn i förskolan ska komma i kontakt med detta motiveras med att världen idag 

präglas av hur vi människor har påverkat den med vår livsstil och vårt samhälle. Genom att ge 

barnen förutsättningar för att utveckla ett varsamt förhållningssätt kan vi påverka vilka val 

som görs av barnen i framtiden. För att lägga en tidig och stabil grund för detta lägger 

Utbildningsdepartementet (2010) även stor vikt vid att låta barnen samtala kring de 

naturvetenskapliga fenomen som de stöter på, varje dag. Skolverket (2010) har som 

strävansmål att barnen i förskolan ska bilda en förståelse för naturvetenskap. Skolverket 

(2010) lyfter även att barnens eget intresse, nyfikenhet och frågor ska utgöra en grund för 

verksamheten, och detta kan göras till exempel genom att ta vara på barns initiativ och 

vardagsfunderingar och spinna vidare på dessa. Inom området kemi ligger fokus på enkla 

kemiska processer samt hur vi människor hänger ihop med kretsloppet i naturen. Detta är 

någonting som går att lyfta varje dag i förskolan för att skapa ett ämnesinteragerat arbetssätt 

med barnen. 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång  
 

Den här studien kommer att handla om förskollärares uppfattningar kring att uppmärksamma 

kemi i vardagen på förskolan. Då tidigare forskning inom området är begränsat kommer 

paralleller att dras till naturvetenskap i allmänhet samt studier gjorda på äldre barn. Trots detta 

finns det starka kopplingar mellan innehållet i forsknings- och litteraturgenomgången och 

denna studie.  

 

2.1 De tidiga upplevelsernas betydelse 
  

Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström (2011) menar att barn med tidiga naturvetenskapliga 

upplevelser kan knyta an till dessa senare i livet för att bygga vidare på sina kunskaper.  

Detta konstateras även av Löfgren & Helldén (2008) som följde 25 elever mellan 7 och 13 års 

ålder för att se hur barnen utvecklade en förståelse för omvandling av materia. En eller två 

gånger om året gjordes intervjuer där de bad eleverna förklara tre naturvetenskapliga 

fenomen; löv som fallit på marken och börjat förmultna, ett ljus som brunnit samt en tät 

vattenbehållare med kondens på locket. Studien visade att barnen som i början gett diffusa 

svar senare i livet hade en klarare uppfattning kring vad som hände med materialen i 

övergångarna. Ju mer barnen visste om de kemiska och fysiska processer som spelade roll i de 

tre exemplen, desto större blev efterfrågan på mer kunskap och fler funderingar uppstod. 

Författarna lyfter därför möjligheten för lärare att utnyttja detta kunskapssökande i kontakt 

med vardagsfenomen och ge eleverna en chans att diskutera dessa fenomen för djupare 

förståelse. De menar också att naturvetenskapliga kunskaper inte är någonting som kan 

skyndas fram utan det är en process som sker över tid, där de tidiga erfarenheterna är 

betydelsefulla.  

 

2.2 Förskollärarnas roll 
 

Ett vanligt sätt att arbeta med kemi och naturvetenskap i förskolan är att som förskollärare 

planera en aktivitet eller ett experiment och sedan låta barnen genomföra detta. Elm (2008) 

belyser i sin studie att de naturvetenskapliga aktiviteterna oftast är förutbestämda, planerade 

och initierade av lärarna. Barnen visar stort intresse för innehållet men ges sällan någon chans 

att utveckla sina hypoteser då läraren går vidare med aktiviteten när denne fått rätt svar på sin 

fråga. Thulin (2006) beskriver en liknande situation i sin studie där förskollärare och barn följt 

livet i en stubbe. Barnen kommer med hypoteser och förslag på hur det ligger till med 

insekternas behov av vatten, dock förs inte funderingarna vidare utan samtalet upphör. 

Lärarna fokuserar även främst på djurens utseende när de riktar uppmärksamheten mot 

stubben medan barnen sätter stort fokus på begreppet luft, om insekterna behöver luft och vad 

luft är. Dessa frågor tillvaratas inte av förskollärarna som går vidare i aktiviteten. Noriko 

(2000) undersöker vad barn mellan 4 och 8 år förstår av matens och luftens betydelse för 

kroppen. Barnen i förskoleåldern förstår att maten har betydelse när det gäller kroppens 
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växande, men inga paralleller dras till omvandlingen av energi i kroppen från olika sorters 

mat. Processerna som sker med maten i kroppen efter intag kan räknas till kemi. En utav de 

möjliga förklaringar författarna ger till detta är att fokus från de vuxna ofta läggs på just ord 

som växa, bli stor och frisk och inte lika mycket på den rent kemiska förklaringen när det 

kommer till matspjälkningen.  

 

2.3 Det naturvetenskapliga arbetssättet   

 

Motivet med naturvetenskap i förskolan är att låta barn skapa förståelse för naturen och allt liv 

(Utbildningsdepartementet, 2010). I förskolans vardagsliv finns många kemiska fenomen som 

ofta uppmärksammas av barnen och skapar följdfrågor. Utbildningsdepartementet (2010) 

beskriver ett naturvetenskapligt arbetssätt där barnen står i fokus med sina iakttagelser och 

frågor. Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2011) liknar detta vid den medforskande 

pedagogen som tar vara på barns möte med vardagsfenomen och uppmärksammar dessa 

funderingar som kommer upp i vardagen med barnen, lyssnar på barnens frågor och tankar 

samt sedan prövar deras hypoteser. Att vara en engagerad och medforskande förskollärare är 

viktigt när det gäller att lyfta naturvetenskap och kemi i vardagen, detta konstaterar Siraj-

Blachford (2001) som menar att förebilder är en viktig faktor när det kommer till barns 

kunskapsutveckling. Författaren jämför barns naturvetenskapliga utveckling med teorier om 

barns läsutveckling där vuxna försöker skapa en engagerad och varierande inställning till 

läsning och böcker. Likaså påverkar vuxna förebilder i stor utsträckning barnen och deras 

inställning till naturvetenskap. Detta menar Thulin (2009) kan handla om att låta barnen möta 

material och undersöka naturens fenomen, uppmärksamma barnen på vardagliga 

naturvetenskapliga företeelser samt samtala med barnen om dessa. Thulin (2009) beskriver 

vidare hur hon har observerat situationer där förskollärare och barn pratar om jord och hur 

jord blir till. Förskolläraren och barnen samtalar om nedbrytningsprocesser och småkrypens 

funktion i kretsloppet. Barnens frågor står i fokus i studien, och resultatet visar att barnen 

genom sina frågor försöker skapa en förståelse för innehållet. För att intressera barnen menar 

alltså Thulin (2009) att det är det viktigt att uppmuntra barnens spontana frågor inom 

naturvetenskapen, och ta vara på deras initiativ till kunskapssökande och meningsskapande i 

vardagen.  
 

Sammanfattningsvis kan kunskapsöversikten och litteraturgenomgången konstatera att tidiga 

erfarenheter och kontakt med vardagliga naturvetenskapliga fenomen har stor betydelse för 

barns fortsatta lärande inom området.  
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2.4 Syfte 
 

Syftet med den här studien är att undersöka förskollärares uppfattningar kring att 

uppmärksamma kemin i vardagen. 

 

2.4.1 Frågeställningar 
 

Studiens frågeställningar är: 

 

 Hur uppfattar förskollärare begreppet ”kemi i vardagen”?  

 Vid vilka tillfällen uppfattar förskollärare att de uppmärksammar kemi i förskolans 

dagliga verksamhet?  

 Vilka möjligheter respektive begränsningar uppfattar förskollärare att de har kring 

ämnet kemi i vardagen? 
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3. Teoretisk utgångspunkt - fenomenografi  
 

Som teoretisk utgångspunkt i den här studien kommer ett fenomenografiskt perspektiv att 

användas, då studien kommer att fokusera på förskollärares uppfattningar och erfarenheter av 

kemi i vardagen. Det fenomenografiska perspektivet handlar i grunden om hur människor på 

olika sätt beskriver och erfar fenomen i världen omkring sig (Marton & Booth, 2000). Alla 

människor har en unik återspegling på världen som denne befinner sig i, och detta påverkas av 

personens bakgrund och erfarenheter. I beskrivandet av någonting finns det ingen absolut och 

klar sanning, istället eftersöks betydelsefulla likheter och skillnader i uppfattningarna av 

fenomenet. Fenomenet i denna studie består av ämnesområdet kemi i förskolans vardag. 
 

Marton (1981) beskriver hur det inom fenomenografin finns någonting som kallas första och 

andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv är objektivt och skildrar hur saker 

och ting är i verkligheten rent konkret. I andra ordningens perspektiv handlar det om hur saker 

och ting istället uppfattas utifrån olika perspektiv. Detta påverkas av vår bakgrund, 

erfarenheter och kultur. Andra ordningens perspektiv är alltså subjektiv och personlig. Detta 

kommer att vara utgångspunkt i denna studie, där frågeställningarna ”Vad?” och ”Hur?” 

kommer att ligga i fokus (Marton & Booth, 2000). Kopplat till syfte och frågeställningar 

handlar detta om hur förskollärare uppfattar kemi i vardagen, vad de uppfattar kring detta, 

samt hur de anser att detta är någonting som lyfts fram och under vilka premisser. Larsson 

(1986) tar även upp att ett fenomenografiskt perspektiv ofta utgår från kvalitativa intervjuer 

med människor som ger den erfarenhetsbaserade grunden att utgå ifrån. Denna studie avser att 

undersöka förskollärares olika uppfattningar och erfarenheter samt skillnader och likheter i 

dessa, när det handlar om arbetet med kemi i vardagen. 
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4. Metodologisk ansats och val av metod 
 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar kring att 

uppmärksamma kemi i vardagen på förskolan. En kvalitativ intervjustudie med 

semistrukturerande intervjuer har varit utgångspunkt för studien och avsett att ge svar på 

frågeställningarna.  

 

4.1 Datainsamlingsmetod  
 

Som metod för studien användes kvalitativa, semistrukturerade intervjuer såsom Bryman 

(2011) beskriver. De kvalitativa intervjuerna ska återspegla deltagarnas uppfattningar om 

verkligheten, vilket stämmer väl överens med den teoretiska utgångspunkten. En 

semistrukturerad intervju innefattar en intervjuguide där förutbestämda områden ska beröras, 

men svaren ska var öppna och det ska finnas utrymme för respondenten att fritt diskutera sina 

tankar utifrån upplevelser och åsikter. Metoden valdes då utförliga uppfattningar var att 

föredra, samt följdfrågor kunde ställas. Dessutom ses intervjuer som en lämplig metod under 

den teoretiska utgångspunkten fenomenografin (Marton & Booth, 2000). Frågorna behöver 

inte ställas i en specifik ordning utan kan kastas omkring beroende på hur respondenten 

svarar. Bjereld, Demker & Hinnfors (2009) poängterar att intervjufrågor bör formuleras med 

hänsyn till det teoretiska perspektivet. Det betyder att intervjuguiden har formulerats utifrån 

fenomenografin där likheter och olikheter i uppfattningarna är det väsentliga.  

  

4.2 Urval  
 

För denna studie gjordes på grund av den snäva tidsramen ett bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011). Detta innebär att deltagarna består av förskollärare som var tillgängliga i närområdet 

samt visade intresse för att delta i studien. Studien består av intervjuer med sex stycken 

förskollärare på en förskola. Alla deltagare visade sig ha lång erfarenhet av att arbeta som 

förskollärare. Detta var inget aktivt urval utan en slumpässig faktor. 

 

4.3 Genomförande 
 

Till att börja med kontaktades förskolechefen för att ge sitt godkännande till att studien 

genomfördes. Studiens syfte förklarades och hur proceduren skulle gå till. Efter godkännandet 

kontaktades tre olika avdelningar på en förskola genom ett besök och ett informationsbrev 

lämnades (se bilaga 1). Sex stycken intervjuer bokades sedan in med pedagoger som ställde 

sig positiva till att delta i studien. Intervjuerna genomfördes sedan på förskolan i ett avskilt 

rum och tog mellan 10 – 30 minuter. Då studien avser att undersöka förskollärares 

uppfattningar kring kemi i vardagen togs ingen speciell hänsyn till vilken sorts inriktning 

förskolan hade. Muntligt bads deltagarna att inte förbereda sig något särskilt, då förberedelser 

hade kunnat påverka deltagarnas svar och tillförlitligheten till studien. Alla intervjuer spelades 
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in, därför kunde fokus ligga på intervjun och dialogen (Bryman, 2011). Intervjuerna utgick 

ifrån en intervjuguide (se bilaga 3) och samma intervjuguide användes till alla deltagare. Den 

första intervjun var en provintervju (Johansson & Svedner, 2010). Då det efter provintervjun 

inte skedde några förändringar av intervjuguiden som var av större vikt, togs även denna 

intervju med i resultatet. När intervjun var klar och intervjuguiden hade testats, 

transkriberades dialogen och reflektionen som gjordes visade att intervjuguiden svarade väl 

mot syftet och frågeställningarna. Under intervjun var det önskvärt att respondenterna skulle 

ha möjlighet att utveckla och ge uttömmande svar, då det intressanta var att upptäcka likheter 

och olikheter i uppfattningarna. Intervjun hade ett mål men var också öppen för 

respondenternas associationer där oförutsägbara sidospår gjorde intervjuerna individuella och 

unika. Under intervjuns gång förhöll sig intervjuaren opartisk och neutral för att inte påverka 

respondenterna i sina svar eller lägga någon värdering i vad som uttrycktes. Intervjuerna 

spelades in för att sedan transkriberas i sin helhet.  

 

Intervjuerna byggdes upp med hjälp av fyra faser enligt Kvale (1997): uppvärmning, 

huvudfas, nedtrappning och reflektion. Under uppvärmningen hälsades respondenten 

välkommen och en kopia med information om studien gavs skriftligt för respondenten att 

behålla. En samtyckesblankett (se bilaga 2) skrevs under av deltagaren för att säkerställa att 

denne tagit del av och förstått informationen. Här påbörjades sedan introduktionen, och 

samtidigt startades inspelningen. Under introduktionen ställdes några övergripande frågor 

kring förskollärarnas arbetssituation samt om de uppfattade att kemi var någonting som de 

generellt ansåg sig jobba med på förskolan. Utifrån deltagarnas svar övergick intervjun sedan 

i sin huvudfas, där frågorna kunde ställas i den ordning som ansågs mest lämplig utifrån 

förskollärarens uttalanden. Det lyssnades efter hur förskollärarna tänkte kring begreppet kemi 

i vardagen och de fick gärna ge exempel. Efter huvudfasen och efter att frågeställningarna 

blivit besvarade skedde en nedtrappning där respondenten fick tillägga någonting om denne 

ville, sedan avbröts inspelningen och det tackades för deltagandet. När respondenten hade gått 

ägnades en stund åt att reflektera över intervjun, samt intervjuaren och deltagarens insats 

angående om någonting hade kunnat påverka respondenten i sina svar. De inspelade 

intervjuerna förvarades sedan på ett säkert ställe som ingen annan hade tillgång till (Löfdahl, 

2014; Vetenskapsrådet, 2002).  

 

4.4 Databearbetning 
 

Alla intervjuerna transkriberades i sin helhet och skrevs om från talspråk till skriftspråk, detta 

för att undvika utpekande eller igenkänning hos de deltagande personerna, såsom personliga 

uttryck (Trost, 2010). Intervjuerna skrevs sedan ut och lästes igenom ett flertal gånger för att 

upptäcka teman, likheter och olikheter i respondenternas svar. Markeringar gjordes i stycken 

som kändes mer relevanta och där kategorier i svaren framkom utefter det teoretiska 

perspektivets begrepp ”Vad?” och ”Hur?”. Svaren ordnades in i kategorier utefter vad som 

framkom. För att detta ska ske måste forskaren enligt Bryman (2011) vara öppen inför 

återkommande mönster och ha en förmåga att kategorisera dessa. Kategorierna ska vara 

relevanta och ge svar på syfte och frågeställningar (Marton & Booth, 2000). Dessa kategorier 
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förutbestämdes inte innan studien genomfördes, utan framkom vartefter mönster dök upp i 

respondenternas svar. Detta för att ge ett sådant tillförlitligt resultat som möjligt.  

 

4.5 Reliabilitet och validering 
 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet (Bryman, 2011) och detta innebär att en studies 

genomförande bör preciseras i den utsträckningen att den skulle kunna utföras på samma sätt 

en gång till och få ett liknande resultat. När det gäller validering av studien är det 

huvudsakliga att se på hur syftet och frågeställningarna hänger ihop med resultatet och 

slutsatserna, och om studien ger svar på det den avser att besvara (Bryman, 2011). Alla 

deltagare fick i den utsträckning det gick samma förutsättningar och samma intervjufrågor 

ställda. Samma person ledde alla intervjuer vilket också bidrar till reliabiliteten. Alla deltagare 

hade en likvärdig utbildning; förskollärare. Även om de sex intervjuerna skedde vid tre olika 

tillfällen försökte samma förutsättningar skapas i form av ett avsides rum där deltagaren 

kunde prata fritt och ostört. Med hjälp av en första provintervju kunde intervjuguiden testas 

för att se till att den gav svar på det som den avsåg att ge svar på. Enligt Bjereld, Demker och 

Hinnfors (2013) är valideringen av studien hög om den mäter det den avser att mäta.  

 

4.6 Generaliserbarhet 
 

Generaliserbarhet kan beskrivas som att resultatet från en studie skulle kunna gälla på fler än 

de som deltagit i undersökningen (Bryman, 2011). Det ska ha deltagit tillräckligt många i 

studien för att resultatet förmodligen skulle bli liknande om undersökningen gjordes med en 

annan grupp människor (Johansson & Svedner, 2010) Detta säger alltså någonting om 

verkligheten generellt. Även om det är en liten studie kan resultatet misstänkas ha blivit 

liknande med andra pedagoger.  

 

4.7 Etiska överväganden  
 

Studien följer Vetenskapsrådets (2002) fyra krav för god forskningssed, som även finns 

uppmärksammade i skriften ”God forskningssed” utgiven av Vetenskapsrådet (2011). De fyra 

huvudkraven är formulerade såsom Informations- och samtyckeskravet, vilket innebär att alla 

personer som deltar måste ge sitt samtycke och ha fått information, både muntligt och 

skriftligt, kring vad undersökningen kommer att handla om. Information ska även ges om att 

det är helt frivilligt att delta och att det går att avbryta sin medverkan när som helst. Förutom 

att förklara detta muntligt inhämtades en samtyckesblankett med underskrift från samtliga 

deltagare. Konfidentialitetskravet innebär att den som gör studien ska se till att ingen annan 

får tillgång till materialet samt att en avidentifiering görs på både personer, platser och 

förskolor för att skydda deltagarnas identitet. Nyttjandekravet innebär att informationen som 

framkommer under studien garanterat inte kommer att användas till någonting annat än till 

studiens syfte, samt att all data kommer att förstöras när studien är godkänd och publicerad.  
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5. Resultat och analys  

 

Resultatet baseras på intervjuer med sex stycken förskollärare som har getts fiktiva namn. I 

resultatdelen kommer de att kallas Cecilia, Eva, Britt, Desirée, Kim och Fanny. Samtliga 

deltagare har lång erfarenhet som förskollärare, mellan 27 – 36 år och de arbetar i olika 

åldersgrupper på samma förskola.   

 

5.1 Kemi i vardagen 
 

Första frågan som ställdes till förskollärarna, och som avsåg att besvara den första 

frågeställningen, handlade om hur de uppfattade begreppet kemi i vardagen på förskolan, och 

om de upplevde att de jobbade med detta. Vad deltagarna associerade till och hur de 

uppfattade detta resulterade i kategorierna egna erfarenheter och kemi överallt.  

 

5.1.1 Egna erfarenheter  
 

De flesta av deltagarna tänker tillbaka på sina egna erfarenheter från skolan när de blir 

tillfrågade över begreppet kemi i vardagen. Kim, Britt, Eva och Cecilia uttrycker tankar om 

kemi som ett ämne de ägnade sig åt i högstadiet. Kim tar genast avstånd från att kemi är 

någonting som finns i förskolan då detta är sådant som smäller och exploderar när någon 

tänder på grejer och blandar vätskor.  

 

”Ja men det är ju sånt som man höll på i skolan själv, med experiment och sånt där då. Fast 

det är ju med vätskor och eld och tända på och greja… Pang och bom.” (Kim)  

 

Britt, Eva och Cecilia återkopplar också till sina egna erfarenheter men påpekar även att de 

tror att kemi är någonting de ändå gör i vardagen med barnen, men aldrig har uppmärksammat 

eller reflekterat över tidigare.   

 

5.1.2 Kemi överallt  
 

Två av förskollärarna börjar genast fundera över vad som är kemi i vardagen med barnen och 

har ett allomfattande perspektiv på saken. Desirée påpekar att kemi för henne är allt som sker 

i naturen och det är någonting som de är mycket aktiva diskutera med barnen. Hon uttrycker 

att kemiska processer är någonting som vi lever med hela tiden. Även Fanny är inne på 

samma spår där hon poängterar att på hennes avdelning handlar det mycket om att vara här 

och nu, och att det gäller att anamma det barnen visar intresse för. Ibland kan de ha planerade 

aktiviteter som innefattar kemi men oftast är det någonting barnen upptäcker som 

förskollärarna inte hade räknat med. Då gäller det att kunna se och ta vara på deras tankar och 

frågor. 
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5.2 Tillfällen för kemi 
 

Nästa område som berördes under intervju, och som avsåg att besvara den andra 

frågeställningen, handlade om hur förskollärarna uppfattade att det fanns situationer i 

vardagen då ämnesområdet kemi utmärkte sig mer än vid andra tillfällen. Om detta var fallet 

pratades det även om i vilka situationer detta lyftes. Även här läggs fokus på vad 

förskollärarna ser som tillfällen för kemi samt hur de uppmärksammar detta. Under 

transkriberingarna av intervjuerna blev det uppenbart att kategorierna var plankan, 

promenaderna, vatten & odling samt spontanitet. 

  

5.2.1 Plankan 
 

Den nedgrävda plankan tas upp av tre av förskollärarna; Cecilia, Kim och Britt. Aktiviteten 

som skedde i höstas och som snart skulle få en uppföljning hade innefattat alla avdelningar på 

förskolan, där en planka med olika föremål fastspikade på hade grävts ned ute på gården. 

Barnen och lärarna hade valt olika material som en metallburk, en hårdsnodd, två äpplen; ett 

köpt och ett hemmaodlat samt en hårsnodd. Förskollärarna förklarar att barnen på senaste 

tiden har ställt många frågor kring plankan och spekulerat mycket kring vad som kan ha hänt 

med alla saker under tiden de legat i jorden.  

 

5.2.2 Promenaderna 
 

En annan kategori där förskollärarna ser möjligheter för kemi i vardagen handlar om de 

ständigt förekommande promenaderna. Två av förskollärarna, Britt och Cecilia, tar upp detta 

som ett tillfälle till att uppmärksamma nedskräpning och naturen. De berättar om den senaste 

promenaden förra veckan där de hittade cigarettfimpar och skräp i skogen. Barnen hade då 

börjat diskutera med förskollärarna varför de inte fick slänga skräp i skogen och vad som 

kunde hända om ett djur kom och åt skräpet.  

 

5.2.3 Vatten och odling 
 

Två av förskollärarna, Eva och Fanny, reflekterar över barnens intresse för vatten och odling 

och hur detta kan vara ett tillfälle för att uppmärksamma kemi i vardagen. De berättar om en 

vattentunna på gården som barnen kan hämta vatten ur själva, barnens upptäckande av 

bubblor i såpvatten samt om odlingslådorna som de sått frön i med barnen.  

 

”Sen kom det så mycket mer än vad man hade räknat med, frågor runt omkring det här med 

vattnet. Just de små kan ju hålla på hur mycket som helst med vatten, det är en grej som är 

väldig tacksam. Så nu när vi håller på med vår odling här så är ju vattnandet, det är ju en 

stor grej. Och det är ju också lite spännande att de har varit med från frö nu för att få se.” 

(Fanny) 
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5.2.4 Spontanitet 

 

En förskollärare, Desirée, nämner inte något specifikt tillfälle där kemi utkristalliseras men 

ger många exempel på hur hon tänker kring att hitta spontana tillfällen i vardagen för kemi.  

 

”Vi diskuterar mycket runt maten, alltså de processer och hur maten är tillagad och det kan 

vara alltifrån att man pratar om att det är besprutat, det är ju en kemisk process, och hur det 

påverkar kroppen. Vi pratar mycket om det här med baciller, sjukdomar och… för mig är det 

också kemi. Under hösten var vi ju otroligt aktiva med det här med regnet och vattnet och 

solen och de processerna som sker i det. Förmultning, återvinning, sådant vi pratar om […] 

det kan ju vara vattnets reaktion om man spiller någonting, vad händer då om man lägger 

papper på? […] och det här att förstå att kemiska processer är någonting vi lever i hela tiden, 

och det är ju allt ifrån vitaminer, sjukdomar, alltså hela kroppen är ju en kemisk process.” 

(Desirée) 

 

Desirée berättar vidare hur de en dag hittat en död fågel på gården som barnen blivit upprörda 

över. De hade då bestämt sig för att begrava fågeln och pratat med barnen om vad som blev 

kvar när fågeln förmultnade och blev jord. Kopplingar hade gjorts till barnens intresse för 

dinosaurier och hur det kommer sig att deras skelett finns kvar fast de inte finns på jorden 

längre.  

 

5.3 Möjligheter 
 

Den tredje frågeställningen i den här studien som delvis handlar om vad förskollärare ser för 

möjligheter kring att uppmärksamma kemi i vardagen resulterade i en någorlunda gemensam 

syn på att de förmodligen gör mer än de tror när det kommer till kemi. Två deltagare såg dock 

möjligheter som sträckte sig utanför ämnet kemi, och kategorierna som framkom var ”vi gör 

nog mer än vi tror” samt kemi i sammanhang. 

 

5.3.1 ”Vi gör nog mer än vi tror” 
 

Vanligt förekommande är att kemi är någonting som förmodligen görs mycket på förskolan 

men att det inte uppmärksammas. Därav uppstod kategorin ”vi gör nog mer än vi tror”, där de 

flesta förskollärare kan placeras och de delger liknande tankar. 

 

”Det vinner man ju jättemycket på, att lyfta det i vardagen. Allt som händer när man är ute 

och går, och ofta är det ju sånt som man inte tänker på själv, medvetet. Omedvetet så pratar 

man ju mycket om kemi! I hela vardagen, fast vi inte tänker på att det är det, att det är kemi vi 

håller på med. Men vi gör ju mycket sådant i vardagen så det är egentligen lätt att plocka 

fram.” (Britt) 
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5.3.2 Kemi i sammanhang  
 

Två förskollärare, Desirée och Fanny, beskriver kemin i vardagen som en stor möjlighet och 

ger svar som kan placeras in i kemi i sammanhang.  Fanny ger ett exempel där barnen fått 

vattna plantorna och skapa en förståelse för sambandet mellan vattnet och växandet. De andra 

barnen hade hjälpt till att peka vart det skulle vattnas. Fanny förklarar att det ger mycket mer 

än bara ren kemisk kunskap, det skapar även tillfällen för empati, att samarbeta och hjälpas åt. 

Hon understryker att det är likadant med alla ämnen, att det finns en grund att stå på och en 

tanke med vad som ska jobbas med, men sen när de tittar på situationerna som uppstår, 

upptäcker de ofta att fler ämnen och områden än vad som var tänkt från början kommer in i 

lärandet. Desirée framhåller vikten av att göra barn medvetna om hur betydelsefull naturen är 

i ett längre perspektiv. Förmultning, återvinning och den egna hälsan lyfts fram som viktiga 

aspekter. Desirée berättar om sin egen bakgrund, uppvuxen på en bondgård där hon levde i 

naturens kretslopp med djur och mat, och uttrycker en åsikt om att barn i dag lever i en slags 

konstlad värld och att det vore meningsfullt att kunna komma tillbaka till grunden. Hon tycker 

att det är viktigt att barnen får komma i kontakt med och förstå naturen då barnen är vår 

framtid.   

 

5.4 Kemi kontra andra naturvetenskapliga ämnen 
 

En naturlig följdfråga som blev efter diskussionen kring möjligheter var om och hur 

förskollärarna eventuellt upplevde att kemi hamnade i skymundan gentemot de andra 

naturvetenskapliga ämnena. Kategorierna som framkom var kemi i bakgrunden och kemi 

interagerat.  

 

5.4.1 Kemi i bakgrunden 
 

De flesta förskollärare anser att kemin inte lyfts på samma vis som de andra 

naturvetenskapliga ämnena, till exempel biologi och fysik, och ger ungefär samma 

anledningar till detta. Britt menar att kemi hamnar i skymundan eftersom de inte lyfter det 

medvetet med barnen. Cecilia påpekar att de andra naturvetenskapliga ämnena kommer in 

mer och att de känner sig tryggare i de andra ämnena då de har mer kunskaper.  

 

”Ja andra naturvetenskapliga ämnen kommer in mer naturligt, man har det omkring sig och 

synligt på ett annat vis, och det är att man, det är väl någonting vi är tryggare i också kanske. 

Vi kan mer om det och har det mer omkring sig. Det har vi väl med kemi också men man är 

inte lika kunnig i det.” (Cecilia) 

 

5.4.2 Kemi interagerat 
 

Desirée ser inte kemi som om det har hamnat i bakgrunden och tycker inte överhuvudtaget att 

det går att dela upp de olika ämnena. Hon menar att alla ämnena ska interageras med varandra 

utan att delas upp. I den nya, reviderade läroplanen tycker Desirée att det blev en sådan fokus 
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på teknik och naturvetenskap och interageringen av alla ämnena tappades bort. Hon uttrycker 

sig negativt till att bara kvalitetssäkra ett område då, enligt henne, allting hänger ihop och inte 

går att skilja på.  

 

5. 5 Begränsningar 
 

För att besvara andra halvan av den tredje frågeställningen fördes intervjuerna in på vad 

förskollärarna upplevde som eventuella svårigheter eller begränsningar kring ämnet kemi i 

vardagen, samt om de hade några idéer kring hur dessa begränsningar skulle kunna reduceras. 

Två kategorier framkom: egenintresse och lämplig nivå. 

 

5.5.1 Egenintresse 
 

Två av förskollärarna lyfter det egna intresset som en stor faktor för att reducera de upplevda 

begränsningarna i arbetet med kemi. Cecilia tänker återigen tillbaka på sin egen skolgång och 

menar att detta förmodligen påverkade henne i hur hon tänker idag. Kim nämner också det 

egna intresset som en avgörande faktor.  

 

5.5.2 Lämplig nivå  
 

Fyra av förskollärarna, Britt, Eva, Desirée och Fanny, håller med om att just ämnet kemi kan 

upplevas som begränsat, men påpekar vikten av att lägga ambitionerna på en lämplig nivå. 

Fanny nämner att det nog ligger mycket i att förstå vad ämnet innebär och att plocka ner det 

till en lämplig nivå. Eva tror att de ofta gör det större än vad det är, och att det gäller att våga 

se och uppmärksamma att det är kemi de håller på med.  

 

”Ja som sagt, jag tror att det är att man tror att det är större än vad det är […] det är ju inte 

så stort men just att ta ordet i munnen ”det här är ju kemi!”.” (Eva) 
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6. Diskussion 
 

Metoddiskussionen syftar till att kritiskt granska den valda metoden och förutsättningarna för 

ett generaliserbart resultat. I resultatdiskussionen diskuteras vad som framkommit i denna 

studie i jämförelse med tidigare forskning. 

 
 

6.1 Metoddiskussion  

Fenomenografin, som är den teoretiska utgångspunkten för detta arbete, syftar till att beskriva 

människors olika uppfattningar om samma fenomen (Marton & Booth, 2000). I den här 

studien var fenomenet ”kemi i vardagen” och sex stycken förskollärare deltog med sina olika 

uppfattningar. Då fenomenografin avser att ge djupa, nyanserade svar i uppfattningarna var 

kvalitativa intervjuer en lämplig metod att välja utifrån syftet med studien. Semistrukturerade 

intervjuer med en intervjuguide användes, då svaren i största möjliga mån skulle gå att 

utveckla och var öppna för deltagarnas personliga erfarenheter, tolkningar och associationer. 

Hade strukturerade intervjuer med färdiga frågor i en given ordning används hade svaren 

förmodligen inte blivit lika utvecklade och sidospår hade inte framkommit. Om enkäter hade 

använts för att samla in det empiriska materialet hade troligtvis dess data inte blivit lika djup 

då inga följdfrågor kunde ställts eller påståenden kunnat utvecklas. Förvisso kanske enkäter 

hade kunnat ge en tydligare bild av uppfattningar som finns, dock hade det förmodligen krävts 

mer än sex stycken deltagare för att ge högre generaliserbarhet åt studien. Även om det med 

enkäter hade kunnat ges ett mer generellt resultat där mer distinkta kategorier hade 

framkommit, hade deltagarnas egna erfarenheter och tankar förmodligen ägnats mindre 

uppmärksamhet. Observationer som metod hade kunnat vara möjlig men hade varit 

tidskrävande och krävt mer omfattande förberedelser. Däremot hade observationer kunnat 

vara ett bra komplement till intervjuerna för att se hur verkligheten i förskolan ser ut kontra de 

uppfattningar förskollärare har och vad de säger att de gör.  

 

Såsom Johansson & Svedner (2010) beskriver gjordes en provintervju där intervjuguiden 

testades och reflektioner gjordes över hur guiden fungerade i förhållande till syftet och 

frågeställningarna. Där kunde även justeringar göras vilket försäkrade att efterföljande 

intervjuer blev mer precisa och uttömmande samt med relevanta följdfrågor. Intervjufrågorna 

delades inte ut i förväg, även om det i informationsbrevet som lämnades till varje avdelning 

nämndes vilka huvudpunkter som var intressanta. Eftersom förskollärarnas uppfattningar och 

svar skiljer sig åt, även inom samma arbetslag, tyder detta på att förskollärarna inte 

förberedde svar till intervjun i förväg. Genom att använda ljudinspelning istället för 

anteckningar kunde svaren bearbetas fler än en gång och vilket gjorde att viktig data ej gick 

förlorad. 

 

Det går att ifrågasätta om studiens omfång är tillräckligt stort för att säga någonting generellt 

om förskollärares tankar och erfarenheter kring kemi i vardagen. Däremot deltog även 
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förskollärare som uttryckligen menade att de inte jobbade alls med kemi i vardagen eller 

visade osäkerhet kring ämnet. Detta gav studien en mer nyanserad bild än om det endast hade 

deltagit förskollärare som ansåg att de jobbade med ämnet kemi i stor utsträckning. Även om 

endast sex stycken förskollärare deltog i studien är det rimligt att tro att fler skulle kunna 

tycka likadant om de gavs samma förutsättningar. Då deltagarnas medelålder var hög och 

deras erfarenhet av förskolläraryrket lång, hade det även varit relevant att intervjua 

förskollärare vars examen skedde mer nyligen för att få en ännu bredare bild av olika 

uppfattningar.  

 

6.2 Resultatdiskussion  
 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare uppfattar att de uppmärksammar ämnet 

kemi i vardagssituationer med barnen. Studien syftade till att besvara följande 

frågeställningar:  

 

 Hur uppfattar förskollärare begreppet ”kemi i vardagen”?  

 Vid vilka tillfällen uppfattar förskollärare att de uppmärksammar kemi i förskolans 

dagliga verksamhet?  

 Vilka möjligheter respektive begränsningar uppfattar förskollärare att de har kring 

ämnet kemi i vardagen? 
 

Analysen av resultatet visar att några av förskollärarna inte ser kemi i vardagen som 

någonting som normalt sker på förskolan. En av förskollärarna, Kim, tänker spontant på 

farliga experiment och menar att detta inte är någonting som passar in på förskolan 

överhuvudtaget. De flesta deltagarna återkopplar ”kemi i vardagen” till sin egen skolgång, 

men två förskollärare lyfter även hur kemi är någonting vi lever i hela tiden och hur det finns 

överallt, och hur naturen ger dem möjlighet att uppmärksamma detta med barnen. De påpekar 

hur viktigt det är att vara här och nu och att anamma det som barnen är intresserade av och ta 

vara på de frågor som uppkommer, i enlighet med Skolverket (2010). Detta går även att 

koppla ihop med hur Utbildningsdepartementet (2010) beskriver ett naturvetenskapligt 

arbetssätt, där tillvaratagande görs av barns frågor och funderingar.  
 

Även om några utav förskollärarna initialt inte tyckte att de jobbade med kemi i någon större 

utsträckning på förskolan, framkom ändå efter lite funderande många tydliga exempel där de 

kunde se kemi i verksamheten med barnen. Exempel såsom plankan, promenader, vatten, 

odling samt spontana frågor framkom och nästan alla påpekar att barnen har mycket 

funderingar kring ämnet. I likhet med Elm (2008) och Thulin (2006) är vissa aktiviteter 

förutbestämda och planerade av förskollärarna, men förskollärarna påpekar även hur de vill ta 

tillvara på barnens intressen och funderingar. Huruvida detta faktiskt gjordes i någon större 

utsträckning gick inte att kontrollera. Detta hade behövt vidare undersökning i form av till 

exempel observationsstudier.  
 

Ett vanligt förekommande uttryck under intervjuerna var ”vi gör nog mer än vi tror”. Några 

förskollärare ansåg att kemi förmodligen är någonting som finns i förskolan, även om de inte 
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uppmärksammar det. Hade ordet ”kemi” bytts ut mot ”förmultning”, ”kretslopp” eller 

liknande hade kanske andra svar framkommit. Känslan var att många förskollärare hängde 

upp sig på just ordet kemi, och såsom konstaterats tidigare genast associerade till sina egna, 

ofta negativa, erfarenheter av skolan. Många förskollärare tydliggjorde detta när de funderade 

kring vad de upplevda begränsningarna kunde bero på, och lyfte vikten av att sätta sig in i vad 

kemi i förskolan kan vara och ta ner det på ”förskolenivå”, istället för att se det som ett stort 

och svårt ämne. Kim var den som gav det tydligaste uttrycket för en motvilja till kemi i 

förskolan genom att tidigt konstatera att detta inte var någonting de ägnar sig åt, eller ens bör 

syssla med. Detta går inte att spekulera i vad det kan bero på, men det som Kim själv tog upp 

är ett ointresse och dåliga erfarenheter av kemi i den egna skolgången. Eva, Cecilia, Britt och 

Fanny gick någon slags medelväg där de inte hade särskilt bra erfarenheter av kemi från 

tidigare i livet, men reflekterade ändå över att det inte behöver vara lika svårt som det låter. 

Desirée erkände även hon en motvilja till skolans kemilektioner men är den som såg mest 

möjligheter och engagemang kring ämnet kemi i förskolan. Hon berättade om sin uppväxt på 

en bondgård och gav detta som en möjlig förklaring till sitt intresse för naturen, som hon 

ansåg går hand i hand med kemi. Intressant är hur forskningen kring betydelsen av de tidiga 

upplevelserna och erfarenheterna av naturkunskap såsom Helldén, Jonsson, Karlefors & 

Vikström (2011) påpekar, verkar gå igen i förskollärarnas berättelser när de beskriver sin egen 

inställning till de naturvetenskapliga ämnena, och sina egna minnen. Att tidigt låta barn 

upptäcka, utforska och pröva sina naturvetenskapliga vingar kan alltså inte bara sägas vara 

viktigt för deras egen framtid. Det kan även konstateras vara viktig för de barn idag som i 

framtiden hjälper till att fostra kommande generationer, i ett slags naturvetenskapligt 

kretslopp. Enligt Utbildningsdepartementet (2010) är naturveteskap i förskolan viktig i ett 

längre samhällsperspektiv för att främja samhällets långsiktiga utveckling och de val som görs 

av barnen i framtiden. Detta är någonting som måste påbörjas redan i förskolan för att ge 

barnen en naturvetenskaplig grund att bygga vidare på.  

 

6.3 Relevans för förskolläraryrket 
 

Då förskolans styrdokument såsom Skolverket (2010) och Utbildningsdepartement (2010) 

lägger stor vikt vid naturvetenskap, teknik, kemi och fysik finns alla anledningar till att 

uppmärksamma detta ämne mer än vad som kanske görs i dagens förskolor. I dagens 

förskollärarutbildning ägnas en hel termin åt den naturvetenskapliga inriktningen med alla 

dess ämnen. De förskollärare som har lång erfarenhet av yrket kanske inte känner sig trygga i 

vad dessa ämnen egentligen innebär, och därför bör eventuellt möjlighet till fortbildning ges 

som ett stöd och för att uppnå likvärdig kvalité oavsett när utbildningen skedde. Det här 

arbetet kan förhoppningsvis bidra till att aktiva och blivande förskollärare kan känna sig 

säkrare i att jobba med ämnet kemi i vardagen med barnen och hjälpa dem att se kemin som 

ändå ofta finns där.  

 

 

 

 



 18  

6.4 Fortsatt forskning 
 

För att få en mer verklig bild av förskolans arbete med kemi i vardagen hade studien kunnat 

kompletteras med observationer. I det fallet hade intervjuresultatet kunnat ställas i förhållande 

mot observationsresultatet. En annan intressant aspekt vore att undersöka hur den reviderade 

läroplanen har påverkat förskollärares uppfattningar kring ämnet kemi, då mångtydiga åsikter 

framkom under arbetet med denna studie. Då studien bestod enbart av förskollärare med lång 

erfarenhet på samma förskola hade också förskollärare i olika åldrar, på olika förskolor och på 

olika platser varit intressant att undersöka. Inte minst för att se om förskolor med speciella 

inriktningar ägnar mer eller mindre uppmärksamhet åt ämnet kemi i vardagen.  
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Bilagor 

 
Bilaga 1 – informationsbrev 

 

 

Hej! 

 

Jag heter Gunilla Weckéll och läser till förskollärare på distans vid Karlstads universitet. Jag 

läser just nu sista delkursen i termin 6 av 7 och detta innebär ett examensarbete. Jag ska i mitt 

examensarbete skriva inom ämnesområdet ”kemi i förskolan” och har valt att rikta in mig på 

kemi i vardagen. Mina frågeställningar handlar om hur förskollärare uppfattar begreppet kemi 

i vardagen, vid vilka tillfällen som kemi i vardagen uppmärksammas av förskollärare samt 

vilka möjligheter respektive begränsningar som uppfattas kring detta. 

 

Jag har varit i kontakt med förskolechefen via telefon och fått godkännande att genomföra 

studien på er förskola. Jag söker därför efter frivilliga förskollärare som kan tänka sig att delta 

och avsätta ca 30 minuter för en intervju.  

 

Alla som deltar i studien kommer att garanteras konfidentialitet. Detta innebär att alla namn 

på personer, platser och förskolor kommer att bytas ut och att Du som deltagare har rätt att 

avbryta Din medverkan när som helst utan konsekvenser.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in på min dator. Enbart jag kommer att ha tillgång till 

materialet, med undantag för handledare vid universitetet samt eventuellt examinator. Det 

insamlade materialet kommer endast att användas till min studie, och all data kommer att 

förstöras när studien är godkänd. Examensarbetet kommer även att publiceras på Karlstads 

Universitets bibliotek och på nätet, vilket innebär att Du vid intresse kan ta del av arbetet.   

 

Jag skulle uppskatta om svar inkom snarast då jag gärna vill börja med intervjuerna så snart 

som möjligt. För vidare frågor eller funderingar, tveka inte över att kontakta mig.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Gunilla Weckéll 

Telefonnummer: xxx-xxxxxx  

Mejl: xxxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag samtycker härmed till frivillig medverkan i denna studie och är införstådd med studiens 

syfte. Jag kan närsomhelst avbryta min medverkan i studien. Jag har tagit del av information 

muntligt och även fått en skriftlig kopia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort och datum _______________________________________________________ 

 

 

Deltagares underskrift _________________________________________________ 

 

 

Studentens underskrift  _________________________________________________ 
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Bilaga 3 – intervjuguide 

 

Uppvärmning 

 

- Sätter mig bredvid respondenten för att skapa en avslappnad atmosfär. 

- Hälsar välkommen.  

- Berättar om syftet med intervjun och att den kommer att spelas in.  

- Går igenom informationsbrevet igen med de etiska principerna samt ber respondenten att 

skriva under en samtyckesblankett.  

 

Introduktion  

(Här påbörjas inspelningen)  

 

- Antal år som verksam förskollärare? 

- Barnens ålder på avdelningen?  

- Upplever du att kemi är någonting ni jobbar med på den här förskolan?  

 

Huvudintervju 

 

- Om jag säger kemi i förskolans vardag – vad tänker du på då?  

- Är det vid några speciella tillfällen arbetet med kemin utmärker sig mer än vid andra 

tillfällen?  

- Kan du ge konkreta exempel eller minnas någon situation?  

- Vad ser du för möjligheter kring att uppmärksamma kemi i förskolans vardag? 

- Upplever du att andra naturvetenskapliga ämnen får mer eller mindre uppmärksamhet än 

kemi?  

- Upplever du några svårigheter eller begränsningar i arbetet med kemi i förskolans vardag?  

- Om ja: exempel? Hur skulle dessa begränsningar kunna reduceras?  

 

Nedtrappningsfas 

 

- Vill du tillägga någonting?  

- Har du några frågor?  

- Hur tycker du att det gick?  

- Jag tycker att det gick bra! 

(Här avslutas inspelningen) 

 

Reflektionsfas  

 

- Hur var min insats?  

- Hur var respondentens insats?  

- Fick jag reda på det jag ville veta?  

- Kan jag på något sätt ha påverkat respondentens svar?  

- Kan jag förändra någonting till nästa gång?  


