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Sammanfattning:  
Syftet med denna uppsats har varit att utveckla ett laborativt läromedel anpassat för att kunna 
användas med 5- och 6-åringar och låta pedagoger utvärdera detta. Det laborativa läromedlet, 
kallat Experimentlådan, har rört ämnet kemi i kombination med bildskapande i ett försök att 
introducera naturvetenskap på ett tidigare stadium än vad som idag är vanligt. Medverkande 
pedagoger fick använda sig av det laborativa materialet och utvärderingen skedde i form av 
intervjuer. 

Resultatet visar att samtliga pedagoger överlag upplevde materialet som positivt. De fann 
kombinationen av kemi och bildskapande rolig och att barnen var intresserade och tyckte att 
experimenten var roliga men att de hade lite svårt att förstå vetenskapliga ord, begrepp och 
teorin bakom. En pedagog tycker att materialet skulle vara perfekt för lågstadiet. 
En slutsats är därför att man kan minska på den teoretiska delen i det laborativa materialet och 
istället låta barnen fokusera på experimenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: bildskapande, kemi, laborativt material, förskola, förskoleklass
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1 INLEDNING 
Jag har i min förskollärarutbildning en inriktning mot bl.a. naturvetenskap och läste i våras 
min specialisering. Valet blev kursen blev Bild, drama, musik, rörelse i tematisk produktion. 
Under kursen fick jag upp ögonen för att jobba tematiskt med estetiska ämnen men även 
möjligheten att integrera estetiska ämnen med andra ämnen. Där föddes tanken att kombinera 
ett naturvetenskapligt ämne med ett estetiskt.  

Under praktiken under utbildningen såväl som annan arbetslivserfarenhet hade jag noterat 
att man arbetade mycket med biologi inom både förskola och i förskoleklass. Fysik var också 
ett ämne som så smått börjat introduceras medan kemi totalt lyste med sin frånvaro.  

Syftet med examensarbetet blev därför att försöka utveckla ett laborativt läromedel för 5- 
och 6-åringar där kemi kombinerades med bild samt att ta reda på hur läromedlet upplevs av 
verksamma pedagoger och hur det förhåller sig till läroplanerna.   

Arbetet kan vara intressant för både för verksamma och blivande pedagoger. 

Definition av begrepp 
För begreppet naturvetenskap finns ingen specifik definition. Vilka ämnen som innefattas i 
begreppet naturvetenskap kan variera men som regel innefattas biologi, fysik och kemi, ibland 
även teknik. Enligt Skolverket avses med naturorienterade ämnen biologi, fysik och kemi 
(Skolverket, 2007).  

I uppsatsen används begreppen naturvetenskapliga ämnen och naturorienterande ämnen 
NO omväxlande. Det beror på att uttrycken skiljer sig i litteraturen. Jag har valt att använda 
det ord eller den benämning som används i den refererade litteraturen. 
Med begreppet attityd menar jag inställningen man har till något. 

1.1 Bakgrund 
Det laborativa materialet är utformat för att kunna användas när man arbetar med 5- och 6-
åringar och verksamheten som barnen i dessa åldersgrupper vistas i styrs av två olika 
läroplaner. 5-åringarna följer Läroplan för förskolan Lpfö98 och 6-åringarna som går i 
förskoleklass följer Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet Lpo94. 
Låt oss titta lite närmare på vad de som står i de olika läroplanerna angående främst lärande, 
naturvetenskap och bildskapande. 
 
Lärande 
I Lpfö 98 står det att förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande 
(Skolverket, 2006b, sid. 4). Förskolans mål är också att varje barn utvecklar sin nyfikenhet 

och sin lust samt förmåga att leka och lära (Skolverket, 2006b, sid. 9). 
I Lpfö 98 står också att verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld.  
Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men 
också genom att iaktta, samtala och reflektera (Skolverket, 2006b, sid. 6). 
I skolans läroplan Lpo 94 betonas skapande arbete och lek som viktiga delar för det aktiva 
lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall 

tillägna sig kunskaper (Skolverket, 2006a, sid. 666).  
Även i Lpo 94 står att det att skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin nyfikenhet 
och lust att lära samt tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, 
för att bilda sig och få beredskap för livet (Skolverket, 2006a). 
 
Naturvetenskap 
Förskolan skall också sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för enkla 
naturvetenskapliga fenomen (Skolverket, 2006b, sid. 9). 
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Efter genomgången grundskola skall, enligt Lpo94, eleven känna till och förstå 
grundläggande begrepp och sammanhang inom bl.a. det naturvetenskapliga kunskapsområdet 
(Skolverket, 2006a). 
 
Bildskapande verksamhet 
Ett av målen i förskolan är att barnet utvecklar sin skapande förmåga. Att skapa och 
kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild utgör både innehåll och metod i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande (Skolverket, 2006b, sid. 6). 
I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammas. Skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet 
(Skolverket, 2006a, sid. 7). 
Efter genomgången grundskola skall eleven ha utvecklat sin förmåga till kreativt skapande. 
Läroplanen för grundskolan lägger också vikt vid att lyssna, diskutera och reflektera och att 
barnen utvecklar sin förmåga till att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina 
uppfattningar är mål i förskolan (Skolverket, 2006a, Skolverket, 2006b) 
 
Sammanfattning 
Både Lpfö 98 och Lpo 94 betonar vikten av nyfikenhet och lust att lära. Även 
naturvetenskapen framhålls som en viktig del, liksom bildskapande i båda läroplanerna. Att 
lyssna och reflektera är begrepp som återkommer i båda läroplanerna. 
Lekens betydelse för lärandet är viktigt, något som också poängteras i de olika läroplanerna. 
Den största skillnaden mellan läroplanerna förefaller vara att förskolan har mål att sträva efter 
medan eleverna skall ha uppnått vissa kunskaper efter att ha gått färdigt grundskolan, dvs. 
grundskolan har även uppnåendemål. 
 
1.2 Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången har delats in i 5 olika områden. 
 

1. Varför har vi naturvetenskap i skolan ? 
2. Attityder till naturvetenskap  
3. Barn, lärande och naturvetenskap 
4. Bildskapande 
5. Hur kan inställningen till naturvetenskap förändras?  

 
1.2.1 Varför har vi naturvetenskap i skolan? 
Läroplanen skall utgöra grunden för den verksamhet som omfattas av den och eftersom både 
Lpo 94 och Lpfö 98 betonar förståelse för naturvetenskap i någon form bör naturvetenskapen 
också utgöra en del av undervisningen både i förskola och skola.  
NOT-projektet, som genomförts i två omgångar på uppdrag av regeringen hade till huvuduppgift 
att arbeta för att öka intresset för naturvetenskap och teknik bland barn och ungdomar. En 
rapport från projektet fastslår att både naturvetenskaplig och teknisk utveckling är avgörande för 
att ett kunskapssamhälle skall vara konkurrenskraftigt samt för att en ekonomisk tillväxt skall 
kunna ske. För att vi skall kunna ha en naturvetenskaplig utveckling behöver vi också människor 
som har naturvetenskaplig utbildning. Människan behöver också goda kunskaper inom 
naturvetenskap för att kunna förstå både fenomen och företeelser i sin omvärld (Myndigheten för 
Skolutveckling, 2004). 
Men naturvetenskaplig undervisning är viktig även av andra anledningar. Jarvis skriver att en 
bra naturvetenskaplig undervisning uppmuntrar barnen att tänka fantasifullt, kreativt och 
logiskt och att i den föränderliga värld vi lever i behöver barnen utveckla dessa färdigheter för 
att kunna förstå teknologiska framsteg och vilken konsekvens de har. Det hjälper också 
barnen att förstå och respektera miljön så att de kan förstå varför vi behöver arbeta för att 
bevara jordens resurser (Jarvis, 1991). 
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Wynne Harlen menar att utbildning i naturvetenskap bl.a. kan bevara och utveckla 
nyfikenheten för världen runt om oss samt att skänka tillfredsställelse när det gäller att finna 
svaret på frågor genom ens egna fysiska och mentala aktivitet (Harlen, 2006). 
 
1.2.2. Attityder till naturvetenskap 
Vilken attityd har då svenska elever till naturvetenskapliga ämnen och undervisningen av 
dem? Det finns flera undersökningar som visar på attityden till naturvetenskap, både svenska 
och internationella studier. Undersökningar rörande uteslutande ämnet kemi är dock kraftigt 
begränsade. Jag har därför valt att behandla undersökningarna rörande kemi men kompletterar 
med undersökningar rörande inställningen till naturvetenskap där kemi ingår tillsammans med 
biologi och fysik för att ge en kompletterande bild. 
 
TIMSS 2003 är en studie som genomfördes i skolår 8 i 49 länder över hela världen och som 
bl.a. beskriver och jämför elevers kunskaper i och inställning till matematik och 
naturvetenskapliga ämnen. I TIMSS 2003 International Science Report kan man läsa att ca 42 
% av de svenska eleverna i åttonde klass inte alls stämde in i påståendet att de tyckte att det 
var roligt att lära sig kemi. 42% var även genomsnittssiffran för de deltagande länderna 
(Chrostowski et al, 2004).  

I e rapport som rör elever i årskurs 4-6 fick eleverna i en studie bl.a. tycka till om vilka 
ämnen de tyckte var roliga (Figur 1). De mest populära ämnena var praktisk-estetiska ämnen 
som idrott och hälsa, bild och slöjd. Hela 84 % av eleverna tyckte att de var roliga ämnen. 
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Figur 1. Andel elever i procent som anser att olika ämnen är roliga (årskurs 4-6).  
 
Bara 47 % av de tillfrågade eleverna i årskurs 4-6 tyckte att NO var roligt. Av de nio ämnena 
kommer NO på näst sista plats. I årskurs 4 är det 55 % av eleverna som tycker att NO är 
roligt, medan endast 39 % av eleverna i årskurs 6 tycker att NO är ett roligt ämne (Skolverket, 
2004c). 

Skolverket genomförde samma år en liknande undersökning bland elever i årskurs 7-9 
samt på gymnasiet. Den visar att 59% av eleverna i årskurs 7-9 tycker att naturvetenskapliga 
ämnen är mycket eller ganska roliga. För eleverna i gymnasiet är siffran 44% (Figur 2) 
(Skolverket, 2004a). 
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Figur 2 Andel elever i procent som anser att naturvetenskapliga ämnen är roliga (årskurs 4-9 
och gymnasium).  
 
I en rapport från Skolverket redovisas resultaten från den internationella TIMSS 2003. De 
svenska elevernas uppgav att det var ovanligt att relatera det de lärde sig i NO till sin egen 
vardag. Endast ca 30 % (28-32%) av eleverna upplever att de relaterar det de lär sig till sin 
vardag på hälften av sina lektioner eller oftare. De svenska lärarna delade inte denna syn. Hela 
74% av eleverna har lärare som menar att de ofta ber eleverna koppla det de lär sig i NO till 
sin vardag (Skolverket, 2004b). 
 
Flera undersökningar både internationella och svenska visar på att intresset för naturvetenskap 
är lågt. Ekstig, Sjöberg & Östman menar att det dels kan bero på att eleven känner att han 
eller hon inte behärskar de naturvetenskapliga begreppen i tillräcklig utsträckning. Eleven kan 
också tro att det finns någon form av kod som han eller hon inte har tillgång till. Detta, menar 
författarna, kan resultera i ett bristande självförtroende samt att eleven får en negativ attityd 
till att studera naturvetenskapliga ämnen. Det kan också vara så att eleven lär sig ex. 
definitioner utantill utan riktigt förstå dem (Ekstig et al, 2004). 

Lindahl varnar för att det kan uppstå en negativ spiral för eleverna. Tycker att det är svårt 
att förstå ex. kemi blir man också mindre intresserad. Är man inte intresserad, menar Lindahl, 
upplever man sig inte som duktig och då blir det ännu svårare.  
Enligt Lindahl så uppfattar eleverna både kemi och fysik som ”så här är det, lär dig detta, här 
finns inget att diskutera” (Lindahl, 2003, sid. 231).  

Inom NOT-projektet gjordes bl.a. intervjuer med elever i åk 9 och åk 3 på gymnasiet med 
syftet att ta reda på ungdomars attityder till naturvetenskap och teknik. Undersökningen 
visade att inställningen bland eleverna var allmänt att både naturvetenskap och teknik var 
viktiga förutsättningar för Sveriges välfärd men att ämnena upplevdes som både svårtillgängliga 
och abstrakta och saknade anknytning till deras referensram (Lindahl, 2003). 
 
Enligt Lindahls studie så anser eleverna själva att det är mycket som är nytt inom 
naturvetenskapen när de börjar skolår 7. Allt kommer på en gång och eleverna uppger att de 
känner att de saknar erfarenhet från annan NO än biologi från de tidiga åren i grundskolan. 

Eleverna uppfattar att NO, förutom biologi, blir svårt på en gång. Många elever jämför 
naturvetenskap med andra ämnen som de börjat ”leka in” och där svårighetsgraden vuxit efter 
hand. Att få erfara NO i en tidigare ålder var något som efterlystes av många av eleverna i 
Lindahls studie (Lindahl, 2003). 
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1.2.3. Barn, lärande och naturvetenskap 
Jag har i denna uppsats valt att inte redogöra för olika allmänna teorier om lärande utan 
istället fokusera på de specifika teorier och som finns om hur barn lär sig just naturvetenskap. 
I många fall kan dock dessa teorier tillämpas vid inlärning av annan kunskap än bara 
naturvetenskaplig. 
 

”att skapa en förbindelse – en relation – mellan det som man redan vet 
och det nya man möter i undervisningen”  

(Ekstig et al, 2004, sid. 7) 
 
Så beskriver Ekstig et al lärande. Enligt författarna börjar allt lärande där vi befinner oss och 
det måste utgå från vad vi redan vet och kan. När det gäller naturvetenskap vet eleven dels det 
som han eller hon tidigare mött i undervisningen och dels de insikter som utvecklats genom 
erfarenheter i vardagen (Ekstig et al, 2004).  
 
För att barn i åldern 5-12 skall kunna lära sig naturvetenskap är det nödvändigt att de får 
utforska, se med egna ögon för att lära sig. Ett aktivt lärande är nödvändigt, menar Harlen, 
liksom att undervisningen börjar med föremål och företeelser som är bekanta för dem. På så 
vis har barnen en grund för att kunna bygga en förståelse samt att koppla till sin egen 
erfarenhet (Harlen, 2006). Att koppla naturvetenskapen till barnens värld och verklighet, 
menar Harlen & Qualter, är viktigt (2004).  

Enligt Jarvis är det nödvändigt för barn att uppleva naturvetenskap ”at first hand”, d.v.s. 
att få direkt erfarenhet. Att få göra direkta erfarenheter när man arbetar med naturvetenskap 
gör att den upplevs som stimulerande och relevant, menar Jarvis. När barn utför enkla 
experiment blir erfarenheten från dem mer långvariga (1991).  

Även Wynne Harlen och Anne Qualter talar om vikten av att barnen får göra direkta 
erfarenheter. De menar att yngre barns förståelse underlättas av att de får se, känna och 
uppleva själva (2004). 
 
Det talade ordet har en central roll i barnens inlärning. Talet är en viktig del av både 
kommunikation och reflektion. Genom talets funktion i kommunikationen kan barnen 
uppmuntras att dela med sig av sina tankar. När talet utgör en funktion i ett sammanhang för 
reflektion kan läraren uppmuntra barnen till att fortsätta sitt resonerande samt att be barnen 
förklara hur de tänker (Harlen & Qualter, 2004). 

Barn behöver gott om tillfällen att prata om sina undersökningar och upptäckter i 
naturvetenskap. Genom tala om arbetet med läraren eller andra barn förbättras olika förmågor 
som att beskriva och analysera. De behöver också få möjligheten att återgå till sina 
upplevelser och erfarenheter (Jarvis, 1991). 
Genom diskussionen kommer barnen också i kontakt med flera ideer. Att gå från en aktivitet 
till nästa utan att stanna upp för tanke och reflektion, menar Harlen, är inte något effektivt sätt 
att lära sig. Barn behöver inte bara direkt erfarenhet. De behöver också få diskutera med andra 
och utbyta synpunkter för att kunna utveckla sin förståelse (Harlen, 2006). 
 
Jarvis menar att de finns några vetenskapliga tekniker som bör utgöra grunden för all typ av 
naturvetenskapligt arbete. De viktigaste teknikerna är att observera, mäta och dokumentera, 
undersöka, förutsäga och skapa hypoteser samt att kommunicera. 

Vilka tekniker som kan introduceras för barnet och när barnet är moget för att utveckla 
dem varierar från individ till individ, men Jarvis menar att det som lärare är viktigt att vara 
medveten om vilka förmågor som på ett senare stadium kommer att krävas. På så sätt kan de 
introduceras i tidig ålder om det anses lämpligt (Jarvis, 1991). 
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Dessa tekniker återkommer till stor del hos Harlen som menar att ingen lär sig metodologiska 
tekniker genom att enbart titta på när andra använder dem, genom att tala om det eller följa 
steg-för-steg instruktioner. Man måste själv få prova. Detta gäller yngre barn i ännu högre 
grad då de tenderar att ”tänka med fingrarna” (Harlen, 2006). 

Det viktigaste tillfället för barnen att utveckla dessa metodologiska tekniker, menar 
Harlen, är när de använder dem. Barnen måste således involveras i situationer där dessa 
behövs och där barnen har möjlighet att använda dem. För att barnen skall involvera och 
känna sig engagerade måste innehållet vara både intressant och relevant (Harlen, 2006). 

Genom att använda aktiviteter som kopplar till barnens verklighet, arbeta ämnesintegrerat 
och att lära tillsammans med andra och från varandra ökar förutsättningarna för att barnen 
skall tycka att det är kul och stimuleras och uppmuntras till fortsatt lärande (Harlen, 2006). 
 
När skall man använda vetenskapliga ord och begrepp med barnen? Det finns inget definitivt 
svar på den frågan, det menar i alla fall Harlen & Qualter. Beslutet måste baseras på huruvida: 
 

- ordet fyller en funktion för tillfället 
- barnet behöver ordet, dvs. har barnet haft relevant erfarenhet som kräver ett speciellt 

ord 
- ordet underlättar för barnet att koppla samman saker med varandra, exempelvis olika 

erfarenheter och ökar möjligheten till förståelse 
(Harlen & Qualter, 2004). 
 

Man kan välja att använda både det vetenskapliga och det vardagliga ordet parallellt t.ex.  
genomskinnlig och transparent, tills barnen känner sig säkra på de nya orden (Harlen & 
Qualter, 2004, Harlen, 2006). 
 När man introducerar ett nytt ord för barnen är det nödvändigt att diskutera lite kring det nya 
ordet och hur det kan passa in i deras erfarenhet (Harlen, 2006). 
 
1.2.4. Bildskapande  
Detta examensarbete utgörs av ett laborativt material där ett försök görs att kombinera 
kemi och bild. Även om jag inte gör något anspråk på att göra en lärarhandledning i 
bildprojekt, utan vill försöka ta reda på om man kan utforma en lärarhandledning där ett 
naturvetenskapligt och ett estetiskt ämne integreras kan det ändå vara på sin plats att 
helt kort redogöra för synen på vad bildskapande och bildprojekt kan innebära. 
 
Bendroth Karlson menar att ett estetiskt bildprojekt bör innefatta något av följande: 

- Experiment med material 
- Experiment med tekniker 
- Träning i att se 
- Bildsamtal 

(Bendroth Karlsson, 1998). 
 
Löfstedt delar in bildskapande i planerad bildverksamhet och bildaktivitet under fri lek. 
Den planerade bildverksamheten delar hon sedan in i två olika typer 

- Fristående bild- och formaktivitet där bildskapande har funktionen att öva tekniker, 
pröva ny teknik och/eller pröva nytt material. 

- Bildskapande som planeras in i samband med någon gemensam händelse eller i 
temaarbete där bildskapande används som medel i ett erfarenhets och/eller 
kunskapssammanhang.  

(Löfstedt, 1999). 
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1.2.5. Hur kan inställningen till naturvetenskap förändras? 
Studierna kring barn och ungdomars inställning till naturvetenskap visar att en stor andel av 
eleverna i Sverige inte upplever att det är roligt att lära sig naturvetenskap, och i synnerhet 
kemi och fysik. Inställningen till biologi är dock mer positiv och eleverna menar också att det 
är det enda naturvetenskapliga ämne de stött på i grundskolans tidigare år. Naturvetenskap 
upplever eleverna som svårt att ta till sig och koppla till sin egen verklighet och det finns en 
önskan om att få möta naturvetenskap på ett tidigare stadium. 
 
Dock prioriteras NO, med undantag av biologi, sällan på de lägre stadierna och Lindahl menar 
att måste få en positivare bild av ämnet långt tidigare i livet och att det kan behöva ett större 
utrymme tidigt i åldrarna för att ungdomar skall kunna bygga upp ett intresse (Lindahl, 2003).  

Även i NOT-rapporten fastslås att ämnet måste stimulera tidigt och att det är av största 
vikt att ta tillvara barns intresse och naturliga nyfikenhet redan i förskolan. Skolan spelar en 
central roll i arbetet med att grundlägga ett livslångt intresse för naturvetenskap och teknik 
Därför är det viktigt att naturvetenskapliga ämnen ges utrymme i förskola såväl som 
förskoleklass men det kräver att lärarna både har kompetensen och självförtroende för att 
arbeta med det (Myndigheten för Skolutveckling, 2004). 

Grundskolans viktigaste uppgift med NO-undervisningen, skriver Lindahl, är att tidigt 
väcka barnets fascination och nyfikenhet för fenomen i vår omvärld och sedan underhålla 
denna genom barnets skolgång. Skolan skall ge både barn och ungdomar en lust att lära mer i 
NO oavsett vilka val de väljer i framtiden (2003). 

För att skapa intresse, nyfikenhet och lust att lära är det viktigt att barnen kan relatera till 
det ämnet. Ekstig et al menar att läraren måste få eleverna att känna att det de gör är relevant 
för dem samt att det kan kopplas till deras erfarenhet (2004). 

Av NOT-rapporten framgår också att det är väsentligt att naturvetenskap integreras med 
andra ämnesområden. Genom att integrera naturvetenskap med praktiska och estetiska ämnen 
kan attityden till både naturvetenskap främjas (Myndigheten för Skolutveckling, 2004). 

 

1.3 Frågeställningar 
Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar: 
 

1. Hur upplever pedagoger i förskola/förskoleklass det är att arbeta med kemi i 
kombination med bildskapande med hjälp av ett laborativt läromedel? 

2. Hur väl uppfyller mitt laborativa läromedel läroplanens syften och mål? 

2 METOD 

2.1 Urval 
Inför distributionen av Experimentlådan kontaktades 17 pedagoger vid 6 olika skolor, dels via 
telefon och dels via personliga besök och tillfrågades om de ville medverka. Deras medverkan 
innebar att de skulle använda sig av det laborativa material jag skapat, Experimentlådan, samt 
delta i en uppföljande intervju för att utvärdera denna. Av de 17 tillfrågade pedagogerna 
tackade 8 pedagoger vid 3 av skolorna ja till att medverka.   

P.g.a. bortfall intervjuades i slutänden 4 pedagoger. 1 av pedagogerna, Vilma genomförde 
experimenten tillsammans med en grupp 5-åringar. De övriga 3 pedagogerna Sara, Ellie och 
Jennifer genomförde experimenten tillsammans med 6-åringar i en förskoleklass. Samtliga 
intervjuade pedagoger är förskollärare. Sara, Ellie och Jennifer har fått utbildning på olika 
NTA-lådor (Natur och Teknik för Alla). Ellie har fått utbildning på lådorna Fast-flytande och 
Mäta och jämföra. Sara och Jennifer har dessutom fått utbildning på lådan Balansera-väga. 

Pedagogerna informerades om undersökningens syfte och gavs möjlighet att delta eller 
avböja, vilket flera också gjorde.  
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Deltagande förskolor har uppmuntrats att kontakta vid eventuella frågor. Pedagogerna har 
även informerats om att deras anonymitet kommer att skyddas och att vare sig namn på 
enskilda pedagoger eller förskolor kommer att förekomma i arbetet. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
Uppsatsens syfte var att ta reda på hur man kan arbeta med kemi i kombination med 
bildskapande med 5- och 6-åringar. För att ta reda på det valde jag att utveckla ett laborativt 
läromedel på temat Surt och Basiskt. Läromedlet kom att bestå utav en Experimentlåda som 
innehöll både en lärarhandledning med experiment och förklaringar och allt material som 
skulle komma att behövas till att genomföra experimenten (se Bilaga 2 och Bilaga 3). 

För att ta reda på om Experimentlådan skulle kunna användas till att jobba med kemi i 
kombination med bildskapande med 5- och 6-åringar använde sig 4 pedagoger av den. 
Pedagogerna intervjuades sedan för att delge sina upplevelser av att ha arbetat med 
läromedlet. 

Jag valde att genomföra intervjuer eftersom jag ville få så uttömmande svar som möjligt 
samt att pedagogerna skulle få möjlighet att beskriva sina upplevelser så fritt som möjligt utan 
att vara bundna till särskilda svarsalternativ. Det innebar att jag utgick från en rad specifika 
frågeområden och frågor vilka utvecklades i olika stor omfattning beroende på objektets svar. 

2.3 Procedur 
Avsnittet procedur består av två delar: 

1. Framställandet och distributionen av Experimentlådan  
2. Genomförande av intervju 
 

2.3.1 Framställandet och distributionen av Experimentlådan  
Experimentlådan innehåller både en lärarhandledning med syftet att kombinera kemi och bild 
på temat Surt och basiskt samt tillhörande material. 

Lärarhandledningen författades med syfte, teoridel och experiment och kompletterades 
med fotografier och egenhändiga illustrationer. Inledningsvis införskaffades relevant litteratur 
inför författandet av lärarhandledningen, dels i tryckt form men även från Internet. Fakta om 
surt och basiskt i tryckt form fanns mest för gymnasieelever och äldre elever i grundskolan.  
För att kunna skriva förklaringar som skulle kunna vara lämpliga för barn i åldern 5 till 6 år 
fick information både från Internet och litteratur i tryckt form brytas ned och förenklas. 

Därefter konstruerades experiment som kunde tänkas passa för 5- och 6-åringar. 
Experimenten konstruerades efter några kriterier. De skulle vara enkla så att barnen skulle 
kunna utföra så mycket som möjligt själva. Det var också viktigt att materialet som användes 
skulle i så stor utsträckning det var möjligt utgöras av saker som barnen kände till sedan 
tidigare. P.g.a. hälsorisker fick endast svaga syror och baser förekomma. Till några 
experiment skulle dessutom en bildskapande verksamhet finnas. 

Alla experiment som är med i lärarhandledningen utförde jag på förhand för att kunna 
beskriva dem så bra som möjligt för både barn och pedagoger. Jag kunde på så vis också 
konstatera eventuella problem som kunde dyka upp och hur dessa kan undvikas samt 
eventuella tips. Experimenten fotades även för att utgöra illustrationer i lärarhandledningen. 
Till omslaget målades även illustrationer i akvarell. Lärarhandledningen skulle inte bara vara 
informativ och lättöverskådlig utan även inbjudande. 
Materialet som pedagogerna skulle komma att behöva för att kunna arbeta med 
Experimentlådan införskaffades eller framställdes. Det gällde dels livsmedel och 
hushållsprodukter, men även akvarellpapper, penslar och en pH-skala i storformat. 

Varje deltagande skola fick Experimentlådan med allt material som behövdes. 
Pedagogerna skulle använda sig av lärarhandledningen för att senare medverka till att 
utvärdera dess innehåll och utformning samt användbarhet via intervju.  
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2.3.2. Genomförande av intervju 
De pedagoger som deltagit i projektet och använt Experimentlådan intervjuades för att få dela 
med sig av sina upplevelser av och synpunkter på Experimentlådan och dess användbarhet (se 
Bilaga 1). Intervjuerna skedde enskilt och spelades in på band. Pedagogerna fick inte se 
frågorna i förväg. De fick frågorna på ett separat papper precis innan intervjun. Avsikten var 
att jag ville ha spontana och ärliga, inte genomtänkta svar. Flera av pedagogerna sa också i 
efterhand att de tyckte det var bra att få frågorna i direkt anslutning till intervjun.  

2.4 Analysmetoder 
Alla intervjuer spelades in på band för att därefter renskrivas. Utifrån resultatet från 
intervjuerna skapade 9 huvudsakliga områdena. Områdena överensstämmer inte helt med 
frågorna från intervjun. Detta beror på att flera av frågorna lämnades obesvarade av 
pedagogerna eftersom de inte ansåg sig ha någon uppfattning i frågan. Detta som en följd av 
att de inte genomfört alla experiment.  

Under intervjun framkom också andra intressanta synpunkter av stor vikt vilka inte 
nödvändigtvis fanns formulerade i frågorna till intervjun. Därför skapades huvudområden för 
resultatet med utgångspunkt i vad som kom fram i intervjuerna och inte efter de ursprungliga 
frågorna. 

Inom varje område beskrivs hur varje enskild lärare besvarat frågorna eller berört ämnet. 
Varje pedagogs svar inom varje kategori har beskrivits bredvid de andra, för att underlätta för 
läsaren att jämföra pedagogernas svar inom ett specifikt område.  
 
De 9 huvudsakliga områdena är: 
 

1. Barngruppens storlek 
2. Hur kände du inför att arbeta med Experimentlådan? 
3. Synpunkter på Experimentlådans material och lärarhandledningens utformning 
4. Vad tyckte du om idén att kombinera kemi och bildskapande? 
5. Eventuella svårigheter 
6. Förslag till förändringar/förbättringar 
7. Upplevelser av barnens deltagande 
8. Kan man med Experimentlådan väcka ett intresse eller en nyfikenhet för kemi hos 

barnen? 
9. Övriga kommentarer 

3 RESULTAT 

1. Barngruppens storlek 
Ellie – I Ellies grupp fanns 8 stycken barn (6-åringar) och hon tyckte att det gick bra eftersom 
i experiment 4, som hon gjorde, satt barnen stilla och målade. 
Jennifer – Jennifer hade 6 stycken barn (6-åringar) i sin grupp vilket hon tyckte var lagom för 
experiment 1.”Jag tror inte vi skulle vara fler.” 
Sara – Sara hade 5 stycken barn (6-åringar) i sin grupp vilket hon tyckte var lagom. 
Vilma - I Vilmas grupp fanns 4 stycken barn (5-åringar). Vilma tycker att det var en väldigt 
lagom storlek på barngruppen.  

2. Hur kände du inför att arbeta med Experimentlådan? 
Ellie – Ellie berättar att hon tyckte att det verkade både kul och jätteintressant. 
Jennifer- Jennifer berättar att hon tycker att det är kul med experiment.  
Sara – Sara beskriver att det kändes både pirrigt och spännande eftersom de inte använt ordet 
kemi tidigare med barnen och hon såg det som en utmaning. 
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Vilma – Vilma tyckte att det lät väldigt intressant, att få prova på något nytt. Det kändes 
positivt. 

3. Synpunkter på Experimentlådans material och utformning 
Ellie – Ellie beskriver att lärarhandledningen var bra och innehållet lättöverskådligt. Hon 
tyckte att teoridelen var begriplig och inte för svår men att den kanske var lite för svår för 
barnen. 

Materialet kände barnen igen men hon tyckte ändå att materialförklaringarna var bra. 
Instruktionerna till experimenten var lätta och bra men hon kände inte att hon behövde 
använda frågetipsen ”det flöt på ändå”. Fotona tyckte hon gjorde att man klart och tydligt 
kunde se förväntat resultat. 
Jennifer – Jennifer tyckte att innehållet i lärarhandledningen var lättöverskådligt och att var 
den grafisk och språkliga utformningen var OK. Hon tyckte dock att det var svårt att sätta sig 
in i teoridelen men menar inte att den var för svår utan att hon själv skulle tagit mer tid till det. 
”Jag kanske skulle ha tagit hem det i lugn och ro och läst det några gånger först, säger 
Jennifer.” ”Vi sparade det lite för länge”. 

Det mesta av materialet, menar hon, kände barnen igen. Instruktionerna till experimenten 
tyckte hon var tydliga och frågetipsen var bra. Fotona gjorde att det blev mer intressant och att 
man visste vad man skulle förvänta sig.  
Sara – Sara tyckte att det var ett jättebra material. Det var lättöverskådligt och hon tyckte att 
teoridelen för pedagoger var bra skriven. Även den grafiska och språkliga utformningen 
tyckte hon var jättebra. 

Däremot tyckte hon att den teoretiska biten låg på en lite för hög nivå för barnen och 
menar att materialet skulle vara perfekt på lågstadiet. Hon menar också att barnen hade svårt 
att förstå orden sur och basisk och kopplade inte begreppet surt till experiment 2, att färga 
papper.  

Materialet som användes i experimenten kände barnen igen, men rödkålen var dock inte 
alla bekanta med. Materialförklaringen som var riktad till barnen använde hon inte eftersom 
hon inte tyckte att hon behövde den. 
Instruktionerna till experimenten tyckte hon var lättskrivna men hon ansåg att frågetipsen var 
riktade till lite äldre barn. Hon kände inte heller att hon behövde dem eftersom det var mycket 
diskussion kring uppgifterna ändå.  

Fotona tyckte hon var jättebra ”Då förstod man och man såg hur vi skulle göra”. Hon 
påpekar också fördelen att barnen kunde jämföra experimentet de gjorde med fotot i boken, 
och se om de var lika. 
Vilma – Vilma tyckte att utformningen på lärarhandledningen var bra, den var både 
lättöverskådlig och enkel men att den krävde att man verkligen satte sig ner och läste igenom 
den först. Hon tyckte att det var bra att teoridelen fanns, hon tyckte att hon behövde den. Där 
tyckte hon också att hon hittade tips och idéer som hon kunde ta med sig och prata med 
barnen om.  

Det mesta av materialet som användes vid experimenten kände barnen igen och hon 
tyckte att materialförklaringen var nödvändig. Experimenten tyckte hon var bra och hon läste 
instruktionerna några gånger så att hon kände att hon verkligen hade förstått dem. 
Frågetipsen, menar hon, blev ju en grund i experimentet med exempelvis funderingar som hon 
kunde använda sig av. Fotona tyckte hon gav en lite klarare bild av experimenten. Hon tyckte 
också att pH-skalan var mycket tydlig och att det var bra med färgerna som visade på 
surheten. 

4. Vad tyckte du om idén att kombinera kemi och bildskapande? 
Ellie – Ellie berättar att hon tycker det var kul och att hon gillar bild. 
Jennifer – Jennifer berättar att i det experiment hon gjorde, experiment 1, användes inget 
direkt bildskapande men att det skulle leda till det med de andra experimenten och hon tyckte 
det var kul. Hon menar att man genom att arbeta så tar man ner det på barnens nivå. 
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Sara – Sara beskriver att hon tyckte att det var en jätterolig kombination som gjorde att det 
blev en helhet av det man gjorde. Hon beskriver den bildskapande delen som en röd tråd 
genom experimenten. 
Vilma – Vilma tyckte att pappersfärgningen var rolig och att det var intressant. Det blev ännu 
ett sätt för barnen att se, menar hon. Hon beskriver också att hon tyckte att det var häftigt med 
färgskiftningarna som uppstod när man blandade och tycker att det stod i en spännande 
kontrast till att blanda ”vanliga” färger. 

5. Eventuella svårigheter 
Ellie – Ellie berättar att hon tyckte att hon har haft ont om tid till att jobba med lådan p.g.a. 
personalbrist. Tidsfaktorn gjorde att de fick dela upp experimenten mellan sig.  
Jennifer – Jennifer upplevde att det var svårt att förklara (det här med basiskt) för barnen och 
att det var svårt att veta hur mycket de förstod. Barnen hade svårigheter med att förstå basiskt 
och surt, de ville gärna associera till sött och salt istället, det blev lite förvirrande. Hon tyckte 
också att det som vuxen kanske var svårt att sätta sig in i kemin. 

Även Jennifer upplevde tidsbrist. ”Man kanske skulle engagerat sig mera om man kanske 
fått det tidigare på terminen” säger Jennifer. ”Vi var mitt uppe i våra utvecklings samtal så vi 
skulle göra intervjuer med barna så man höll på och skrev inför det och då kändes det som om 
det blev lite tidsbrist om man säger så”. 
Sara – Sara berättar att det var svårt att förklara och prata om orden och att det gjorde att 
barnen tappade koncentrationen lite. Hon upplevde att barnen inte riktigt förstod orden.  

Ett barn sa under det experiment Sara ledde: ”Jag förstår det vi gör, Sara, men jag förstår 
inte orden du använder!” .  
Vilma – Vilma berättar att hon tyckte att det var väldigt svårt att förklara begreppet basiskt. 
”Vad är basiskt egentligen?”.  

Det tredje experimentet tog ca. 30 minuter vilket hon upplevde var i längsta laget. Det 
krävde mycket uppmärksamhet av barnen som orkade i kanske 20minuter. 

6. Förslag till förändringar/förbättringar 
Ellie – ger inga förslag 
Jennifer – Ger inga direkta förslag till hur Experimentlådan kan förbättras men menar att hon 
hade velat få lådan tidigare. Grovplaneringen för terminen var redan gjord när de fick 
Experimentlådan. Om de hade fått lådan i början på terminen tror hon att hon bättre kunnat 
planera in det i verksamheten. 
Sara – Själva experimenten, berättar Sara tyckte barnen var jätteroliga. Men hon upplevde att 
det var väldigt svårt att använda olika begrepp som används inom kemin och för att barnen 
skall förstå den teoretiska biten måste den ”tas ned” lite mer. Hon tyckte att orden var mer 
anpassade för större barn. Experimenten förstod barnen jättebra. Hon föreslår därför att man 
kan nöja sig med lite mindre teori och göra mer experiment där barnen själva får jobba.  
Vilma – Vilmas förslag till förbättring är att det vid varje experiment stod ungefär hur lång tid 
det beräknades ta. 

7. Upplevelser av barnens deltagande 
Ellie - Ellie berättar att barnen i hennes grupp tyckte att det var kul och häftigt att måla med 
olika lösningar på pappren. 
Jennifer – Jennifer upplevde att Experimentlådan fångade barnens intresse och att de tyckte 
att det var roligt. Barnen var också fascinerade av att det gick att ändra färg med hjälp utav 
livsmedel.  
Sara- Sara beskriver att barnen tyckte att det var roligt att göra experimenten och att de fick 
använda materialet själva. Det tyckte att det var jättespännande att blanda i de olika medlen i 
rödkålsvattnet och se vad som hände och att färga papper själva. De var jättefokuserade vid 
experimenten men tyckte att den teoretiska biten var lite svår och därför tappade de 
koncentrationen lite. 
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Vilma – Vilma upplevde att barnen i hennes grupp tyckte att det var roligt och att de var 
engagerade och intresserade. ”Dom (barnen, min anm.) har tyckt att det har varit väldigt roligt 
när man sagt nu skall vi gå och experimentera då, ÅH! Då kommer de på en gång!”. Hela 
tiden när de experimenterade kommenterade barnen vad som hände. 
Hon berättar också att när hon pratat om surt och basiskt så har barnen känt igen från de 
tidigare experimenten men att experiment 3 krävde mycket uppmärksamhet av barnen och att 
de inte riktigt orkade hela tiden. 
Barnen tyckte också själva att det var viktigt att de fick blanda och att alla fick vara med och 
hälla i. Det mest intressanta tyckte barnen var, förutom att de kunde förändra färgerna, att 
känna lukter.  Även hur bakpulvret brusade i kontakt med vattnet var fascinerande. Hon 
berättar också att barnen var väldigt intresserade av pH-skalan med alla sina färger och att de 
tyckte att experiment 3 där de får placera in sina egna blandningar där de ”hör hemma” på 
pH-skalan var jätteroligt!  

8. Kan man med Experimentlådan väcka ett intresse eller en nyfikenhet för kemi 
hos barnen? 
Ellie – Ellie tyckte absolut att man kan det. 
Jennifer – Jennifer ansåg att kan man det 
Sara - Sara tyckte absolut att man kan det. 
Vilma – Vilma säger att hon inte vet om det kan användas för att väcka nyfikenheten men 
säger att barnen tyckte att det var roligt och att de var intresserade. Hon tycker att materialet 
kan användas för att uppleva vad som händer och för att känna igen begrepp och menar att 
intresset skapas hos barnen. 

9. Övriga kommentarer  
Ellie – Ellie berättar att de har satt upp teckningarna från experiment 4 och visat för 
föräldrarna.  
Jennifer – Även Jennifer berättar att de visat föräldrar vad de gjort. Responsen har varit 
positiv, föräldrarna har tyckt att det var spännande och kul att de arbetat med kemi. 
Sara – Sara berättar att hon tyckte att det var jätteroligt att arbeta med materialet och att det 
var en rolig utmaning att jobba med ord och begrepp inom kemi. Hon kände också att hon 
fick lära sig något nytt själv. 
Vilma – Vilma berättar vad hon tyckte om att arbeta med Experimentlådan :”Väldigt roligt! 
Jag var lika intresserad som barnen.” Hon tyckte det var så spännande att hon i början hade 
svårt att lägga band på sin iver och låta barnen fundera själva.   
 

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 
Av intervjuerna framgår att samtliga pedagoger hade en positiv inställning till att arbeta med 
Experimentlådan och att barnen som deltog kände igen det mesta av materialet som användes 
i experimenten.  

Alla pedagoger berättar också att barnen tyckte att det var roligt att göra experimenten.  
Pedagogerna beskriver barnen i ordalag som intresserade, engagerade och jättefokuserade och 
att de har tyckt att det var jättespännande, häftigt och roligt. Både i intervjun med Vilma och 
med Sara framstår faktumet att barnen (i stor utsträckning) själva fick utföra experimenten, 
som betydelsefullt. De berättar också att barnen ibland tappade koncentrationen. För Saras del 
var det svårigheten att förklara orden som orsakade det medan Vilma berättar att det berodde 
på att ett av experimenten var lite för långt. 

Både Ellie och Jennifer och Sara anser att man kan väcka nyfikenhet och intresse med 
Experimentlådan. Vilma menar att barnen var intresserade men att hon inte vet om lådan kan 



 13

användas för att väcka nyfikenhet. Däremot tycker hon att den kan användas för att låta 
barnen uppleva vad som händer och för att känna igen begrepp. 

Teorin för pedagoger tyckte Sara var bra skriven medan Ellie beskriver den som 
begriplig. Jennifer uppger att hon hade svårt att sätta sig in i den men att det inte berodde på 
att den var för svår utan på att hon inte avsatte tillräckligt mycket tid till den. Vilma uppger att 
hon tyckte att det var bra att teoridelen fanns.  

Samtliga pedagoger var positiva till iden att kombinera bildskapande och kemi även om 
inte alla pedagoger gjort de experiment som hade en bildskapande del. Sara tyckte att 
bildskapandet gjorde att det blev en helhet på det man gjorde och att det utgjorde en röd tråd 
genom experimenten. 

Både Jennifer, Sara och Vilma berättar att de upplevde att barnen hade svårt att förstå 
teorin och att de tyckte att det var svårt att förklara vetenskapliga ord och begrepp för dem. 
Sara berättar att barnen tyckte att experimenten var jättekul och att de förstod dem jättebra 
men att teorin var lite för svår och att man därför kan använda sig av experimenten men ha 
lite mindre teori. 

Ellie och Jennifer berättar också att de upplevde en brist på tid p.g.a. bl.a. personalbrist 
och att de redan hade gjort en grovplanering inför hösten när de fick Experimentlådan. 

4.2 Tillförlitlighet 
8 pedagoger från 3 olika skolor tackade ursprungligen ja till att medverka. I den slutliga 
utvärderingen av Experimentlådan deltog endast 4 stycken pedagoger från 2 olika skolor.  
4 pedagoger måste anses vara ett alltför lågt antal för att några generella slutsatser skall kunna 
dras. Dock var pedagogerna överens om flera viktiga aspekter av Experimentlådan och 
resultatet kan därför ändå ses som en fingervisning av dess användbarhet. Det är viktigt att ha 
i åtanke är att 3 av pedagogerna arbetar på samma skola och även om alla intervjuer skedde 
enskilt vore det blåögt att tro att pedagogerna inte diskuterat materialet över mellan sig. 

Experimentlådan innehöll 4 olika experiment och tanken var att de tillsammans skulle 
utgöra en helhet och att barnen vid flera olika tillfällen skulle få uppleva och bekanta sig med 
Surt och Basiskt.  

Under intervjuerna framkom att ingen av pedagogerna genomfört alla experiment. 
Tidspress och personalbrist gjorde att pedagogerna i förskoleklassen inte ansåg sig hinna med 
att göra alla utan delade upp experimenten mellan sig. Jennifer gjorde experiment 1 hade en 
grupp med 6 stycken barn, Sara gjorde experiment 2 och tog en grupp om 5 stycken barn, 
medan Ellie gjorde experiment 4 och tog några barn ur Saras grupp och några nya, totalt 8 
stycken barn. Vilma gjorde experiment 1, 2 och 3 med 4 stycken barn. 

Det innebär att ingen av pedagogerna eller barnen i deras grupper genomförde alla 
experiment för de barn som bara gjorde ett experiment kan det vara svårt att få en helhets bild. 
Tanken var att barnen vid experiment 2,3, och 4 skulle har erfarenhet från tidigare 
experiment, vilket nu inte alltid var fallet. 

Alla intervjuer har gått till på samma vis vilket i någon mån höjer reliabiliteten även om 
antalet intervjuade var lågt.  
 
En av frågställningarna var: Hur upplever pedagoger i förskola/förskoleklass det är att arbeta 
med kemi i kombination med bildskapande med hjälp av ett laborativt läromedel?  
Utifrån denna skapades frågor till intervjun för att ta reda på vad pedagogerna tyckt om 
Experimentlådan. Frågorna i intervjun tycker jag täcker in de flesta aspekter av lådan. I 
intervjun ville jag både ta reda på vad pedagogerna tyckt om vissa specifika delar av 
Experimentlådan (som exempelvis grafisk och språklig utformning) och vissa aspekter (som 
att exempelvis kombinera kemi och bildskapande). Jag kan i efterhand se att det för 
pedagogerna skulle kunna förefalla som om jag i det första fallet var ute efter ett visst svar, 
vilket inte var tanken. Den första typen av fråga tenderades också att bli kort och outvecklad 
och jag kan här se min egen brist i att jag inte alltid lyckades få pedagogerna att utveckla sina 
svar. Vid intervjuerna ställdes ändå en mängd följdfrågor. Dessa varierade med vad den 
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tillfrågade svarade eller berättade. På så vis blir varje intervju unik, även om alla intervjuer 
utgår från samma frågor. 

4.3 Teoretisk tolkning 
4.3.1 Pedagogernas upplevelse av det laborativa läromedlet 

Den första frågeställningen handlar om pedagogernas upplevelse av ett laborativt material. 
Hur upplever pedagoger i förskola/förskoleklass det är att arbeta med kemi i 
kombination med bildskapande med hjälp av ett laborativt läromedel? 

Jag har i resultatet redogjort för hur pedagogerna upplever att det är att arbeta med kemi 
och bildskapande med hjälp av ett laborativt läromedel. Det laborativa läromedlet har i detta 
fall utgjorts av Experimentlådan och reaktionerna på denna var överlag positiva. Pedagogerna 
har på det stora hela upplevt materialet som användbart. Några aspekter skulle dock, med 
anledning till vad som framkommit i intervjuerna behöva förändras. Den stora förändringen 
måste anses vara det vetenskapliga språket och den teoretiska förklaringen för barnen vilket 
både pedagoger och barn upplevde som en svårighet. Att utesluta de vetenskapliga orden och 
minska den teoretiska delen och istället fokusera på experimenten tycker jag är en vettig 
förändring om Experimentlådan skall passa för 5- och 6-åringar, vilket var syftet. I sin 
nuvarande utformning och i sin helhet passar materialet kanske bättre för äldre barn, eller som 
en av pedagogerna Sara uttrycker det: ”Perfekt för lågstadiet.” Genom att endast använda sig 
av experimenten och utesluta teorin tycker jag att materialet ändå kan användas för barn i 
åldern 5-6.  

Av intervjuerna framgår även att barnen har varit intresserade och tyckt att det har varit 
roligt och spännande. Att som barn själv få experimentera har av några pedagoger uppfattats 
som särskilt positivt hos barnen.  

Under projektets gång skedde flera bortfall, både från hela skolor och enskilda pedagoger. 
Bortfallen berodde enligt dem själva på att de inte ansåg sig ha tid eller personal för att kunna 
medverka. Det var också ofta den reaktion jag fick från de olika förskolor och skolor jag 
kontaktade och berättade om mitt arbete för. De tyckte alla att det lät spännande och intressant 
men ansåg sig ha brist på antingen tid eller personal (ibland i kombination) för att de skulle 
anse sig ha möjlighet att delta. Av de pedagoger som deltog var det inte heller någon som 
genomförde samtliga experiment. Även här var förklaringen att de hade brist på tid och 
personal samt att de redan hade en grovplanering färdig och även planerat in 
utvecklingssamtal under perioden. En av pedagogerna säger att hennes engagemang hade 
varit större om hon fått det tidigare. Ett större engagemang hade kanske kunnat resultera i en 
annan upplevelse av materialet.  

Man kan dra slutsatsen att det fanns ett intresse för arbetet men en svårighet att delta 
p.g.a. brist på tid och personal både i de fallen där skolor och pedagoger tackade nej till att 
delta och där de hoppade av under projektets gång. Det verkar även vara orsaken till att 
medverkande pedagoger inte genomförde samtliga experiment. Jag tror att fler skolor och 
pedagoger hade deltagit om de hade kontaktats i början på terminen. På så vis hade projektet 
kunnat planeras in bättre i undervisningen.   
 
 
4.3.2 Läroplanerna och det laborativa läromedlet 

Den andra frågeställning rör frågan hur väl det laborativa läromedel jag utvecklat uppfyller 
läroplanens syften och mål. Hur väl uppfyller mitt laborativa läromedel läroplanens 
syften och mål? 

I läroplanen för förskolan Lpfö 98 står det att ett av förskolans uppdrag är att lägga 
grunden för ett livslångt lärande. Det står också att förskolan skall sträva efter att varje barn 
utvecklar sin förståelse för enkla naturvetenskapliga fenomen. Att känna till och förstå 
grundläggande begrepp och sammanhang inom det naturvetenskapen är ett av målen i 
grundskolan. Kemin lyser dock med sin frånvaro i förskolans verksamhet trots att det är ett 
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naturvetenskapligt ämne. Det är rimligen svårare att lägga grunden för ett livslångt lärande 
inom ett ämne som man inte stöter på förrän senare i grundskola än ett ämne som man fått 
bekanta sig med redan i förskolan. 

Lpo 94 fastslår också att skolan skall sträva efter att varje elev tillägnar sig goda 
kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet 
(Skolverket 2006a, sid. 9).  
Genom att introducera kemi redan i förskolan tror jag chanserna ökar för att barnen både skall 
få ett intresse för ämnet samt att erbjuda dem något att grunda sitt lärande på inom ämnet när 
de når högstadiet. På så vis ökar också möjligheten för att eleven skall kunna tillägna sig goda 
kunskaper inom ämnet i grundskolans senare del.  

Eleverna i ÅK 7 upplever att kemi blir ”svårt direkt” och en anledning skulle kunna vara 
att de inte har någon grund att stå på och därför inte heller något att bygga vidare på. Om det 
upplevs som ”svårt direkt” är det rimligt att anta att det blir vårt för eleven att kunna tillägna 
sig goda kunskaper inom det ämnet. Just eftersom naturvetenskap, och i synnerhet kemin, 
uppfattas som svårt och komplicerat kan det vara ännu viktigare att barnen får möta ämnet 
tidigt.  

Ett av förskolans och skolans mål är att varje barn utvecklar sin nyfikenhet. Genom att 
introducera kemi redan i förskolan får barnen en möjlighet att tidigt utveckla en nyfikenhet 
för ämnet, något som flera av pedagogerna tyckte att Experimentlådan kunde erbjuda. Hur 
skall man kunna utveckla en nyfikenhet för ett ämne man inte mött? 

Studier visar att kemi inte bara uppfattas som svårt. Det finns dessutom ett lågt intresse 
för kemi. Genom att tidigt möta kemi får barnen möjlighet att grunda ett intresse som vi 
förhoppningsvis kan utveckla under resten av barnens skolgång. 

I Lpfö står också att verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld. Genom att 
försöka välja material som barnen känner igen (exempelvis citron, läsk och bakpulver) har jag 
försökt att skapa experiment som barnen skall kunna relatera till sin egen vardag och 
erfarenhetsvärld. 

I Lpfö 98 står det: Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 
utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Skolverket, 
2006b, sid. 6). Även i Lpo betonas leken som en viktig del för det aktiva lärandet. Genom att 
skapa lärandesituationer i kemi där man leker, utforskar och experimenterar med materialet i 
grupp ges möjlighet både till iakttagelse, samtal och reflektion.  

Experimenten i Experimentlådan är anpassade till 5-6 stycken barn och barnen får 
möjlighet att på ett lustfyllt och lekfullt sätt arbeta tillsammans och utveckla det sociala 
samspelet. Man kan undersöka hur materialet beter sig, iaktta förändringar, reflektera och 
diskutera. Detta ligger i linje med målet i Lpfö 98 att barnen skall utveckla sin förmåga att 
lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar liksom Lpo 94 som också 
lägger också vikt vid att lyssna, diskutera och reflektera. Frågetipsen i lärarhandledningen kan 
hjälpa läraren att få barnen att reflektera kring vad de tror kommer hända osv. Genom att som 
pedagog aktivt lyssna till vad barnen berättar uppmuntrar man de övriga barn att göra 
detsamma samtidigt som barnet uppmuntras att ge uttryck för sin uppfattning. 

Att barnet utvecklar sin skapande förmåga är ett av förskolans mål och i Lpo 94 betonas 
skapande arbete och lek som viktiga delar för det aktiva lärandet. Lpo 94 betonar även att 
praktiska såväl som sinnliga och estetiska aspekter skall uppmärksammas i skolarbetet liksom 
att skapande i bild skall vara inslag i skolans verksamhet.  
 I Lpfö 98 står även: Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom 

bild utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och 
lärande (Skolverket, 2006b, sid. 6). I Experimentlådan görs ett försök att kombinera kemi och 
bildskapande något som intervjuerna visade att alla pedagogerna var positiva till. En pedagog 
beskriver det som att bildskapandet gjorde att det blev en helhet och att det utgjorde en röd 
tråd genom experimenten. Genom att använda bildskapande, experimentera med olika 
tekniker i samband med kemi kan uttrycksformen bild utgöra både ett estetiskt innehåll samt 
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en metod för att erfara kemi på ett annat sätt. Bildskapandet kan även ses som en sorts 
dokumentation av upplevelserna i kemi. 
 

Experimentlådan uppfyller flera av de syften och mål som finns formulerade både i Lpfö 
98 och Lpo 94. Naturvetenskap och bildskapande framhålls båda som viktiga delar i de olika 
läroplanerna liksom lekens betydelse för lärandet.  
Av barnens respons på experimenten och baserat på deras engagemang, glädje och intresse att 
döma tror jag man kan säga att Experimentlådan främjar både nyfikenheten och lusten att lära, 
vilka utgör två mycket viktiga delar i de båda läroplanerna.  

Genom att använda frågetipsen kan barnens förmåga till reflektion och samtal främjas 
liksom träning i att lyssna, begrepp som återkommer både i Lpfö 98 och Lpo 94. Alla syften 
och mål kan omöjligtvis uppfyllas men jag anser att jag har fått med många väsentliga delar 
av båda läroplanerna och att det laborativa materialet uppfyller deras syften och mål i relativt 
stor utsträckning.  
 
 
4.3.3 Litteraturen och det laborativa läromedlet 

Ekstig et al menar att lärandet måste börja där vi befinner oss. Eftersom eleverna i 
grundskolans senare år upplever att kemi är abstrakt och svårtillgängligt och dessutom saknar 
anknytning till deras erfarenhet kan man undra om kemiundervisningen utgår från där barnet 
eller eleven verkligen befinner sig.  

Elever i årskurs 7 uppger att de saknar erfarenhet av exempelvis kemi från tidigare och 
uttrycker en önskan att få möta naturvetenskap tidigare och ”leka in” det som de upplever att 
de gjort med andra ämnen. Även i vetenskaplig forskning fastslås att ämnet måste stimulera 
tidigt. Experimentlådan är utvecklad för 5- och 6-åringar och min förhoppning har varit att 
den skall kunna utgöra ett verktyg för att introducera ämnet kemi för denna åldersgrupp på ett 
lekfullt och roligt sätt. Genom att använda experiment med material bekant för barnen och 
som på så vis har en anknytning till barnens vardag har jag försökt att förflytta kemin från 
något abstrakt och svårtillgängligt till något konkret och relevant. Eftersom lärandet måste 
börja där man befinner sig och barnen i Experimentlådans målgrupp har ingen, eller mycket 
liten erfarenhet av kemi anser jag att det är enormt viktigt att utgå från de erfarenheter de 
faktiskt har. Experimenten har försökt att anpassats till barnens erfarenhetsvärld med material 
som är bekanta för barnen för att därigenom också underlätta för barnen att relatera till sin 
vardag, något som TIMSS 2003 visade att elever upplever är ovanlig inom NO. 
Experimentlådan visar att man kan ha praktisk kemi redan i förskolan. 
 
Undersökningar som presenterats i litteraturgenomgången visar på ett lågt intresse för 
naturvetenskap. Lindahl menar att det ofta uppfattas som svårt vilket gör att intresset sjunker. 
Det gör i sin tur att det blir ännu svårare. Elever i årskurs 7 upplever, som tidigare nämnts, 
ofta att det blir ”svårt på en gång” som en följd av en avsaknad av tidigare erfarenheter inom 
ämnet. Genom att grundlägga ett intresse för ämnet redan i förskolan och en grund att bygga 
på i ett tidigt stadium kan denna spiral kanske undvikas. Om ämnet inte uppfattas som så svårt 
kanske fler skulle uppfatta det som roligt och i förlängningen välja att utbilda sig inom 
naturvetenskap efter grund- och gymnasieskola. 
 
Harlen talar om nödvändigheten för barn att får utforska och se med egna ögon för att lära sig 
naturvetenskap. De måste få uppleva naturvetenskap ”att first hand” och en sådan direkt  
erfarenhet kan de få genom att göra experiment. På så vis kan kemi upplevas som både 
stimulerande och relevant. Harlen och Qualter menar också att yngre barns förståelse 
underlättas av att de får se, känna och uppleva själva vilket de får möjlighet till genom 
experimenten i Experimentlådan. Att själva fått utföra experimenten var något som 
uppskattades av barnen och det kan även leda till att erfarenheten från dem blir mer 
långvariga.  



 17

I lärarhandledningen fanns frågetips till varje experiment. Med hjälp av frågetipsen kunde 
pedagogerna uppmuntra barnen till reflektion och att dela med sig av sina tankar. En del 
pedagoger använde sig inte av dem alls eftersom diskussionen flöt på ändå medan en annan 
använde de som grund för experimentet. Att samtala under experimenten är viktigt då barnet 
utvecklar olika förmågor, exempelvis att beskriva.  
Jarvis menar också att barn behöver återgå till sina upplevelser och erfarenheter. Till 
Experimentlådan konstruerades flera olika experiment på samma tema och tanken var att 
barnen kunde återgå till de erfarenheter de gjort i tidigare experiment och få ett sammanhang. 
I Experiment 4 används även papper barnen fått färga i experiment 2. Tyvärr hade inte alla 
pedagoger möjlighet att genomföra alla experiment och det är därför möjligt att barnen inte 
har upplevt ett sådant sammanhang vilket det var tänkt. 

I litteraturgenomgången nämns några vetenskapliga tekniker som Jarvis menar bör utgöra 
grunden för all typ av naturvetenskapligt arbete. De viktigaste teknikerna anses vara att 
observera, mäta och dokumentera, undersöka, förutsäga och skapa hypoteser samt att 
kommunicera. Genom experimenten i Experimentlådan och pedagogernas stöd (med eller 
utan frågetips) ges barnen möjlighet att använda flera av teknikerna De observerar och 
undersöker vad som sker, de mäter olika ingredienser och blandar dem, de samtalar med 
varandra om vad de tror kommer att hända osv. 

Lindahls studie visar att elever uppfattar att man inte kan diskutera kring kemi. Tvärtom 
finns det massor att diskutera och även yngre barn gör det om de får chansen, det är en 
slutsats jag har dragit av intervjuerna där pedagogerna menar att barnen bl.a. diskuterade 
kring vad som hände. 
 
Både Harlen och Qualter diskuterar kring när man skall introducera vetenskapliga ord och 
begrepp för barnen och menar att det inte finns något bestämt svar. Ett av Experimentlådans 
syften var att barnen skulle få bekanta sig med begrepp inom kemin som surt, basiskt och 
indikator. Begreppen återfanns både i introduktionerna till experimenten och i förklaringarna 
och pedagogen fick själv avgöra hur mycket teori de ville introducera. 

Samtliga pedagoger använde också flera av orden men upplevde att barnen hade svårt att 
förstå både begreppen och teorin. En pedagog menar att häftet i sin nuvarande utformning 
passar bra på lågstadiet men att man när man jobbar med barn i åldern 5-6 år kan nöja sig med 
att göra experimenten. Det är en rimlig slutsats. Att låta barn uppleva och undersöka är en bra 
utgångspunkt. Om begrepp och teori upplevs som svårt finns risken för att kemi upplevs som 
svårt och en negativ spiral har startat (redan i förskolan). Genom att uppleva kemi som 
intressant och roligt kan vi i stället lägga grunden för en positiv upplevelse av kemi. Harlen 
och Qualter föreslår att man kan använda det vetenskapliga och det vardagliga ordet parallellt, 
vilket är ett bra alternativ. Tyvärr hade jag problem med att hitta vardagliga ord för basisk och 
indikator, surt kände barnen redan till. Ett bättre alternativ tror jag är att inte använda orden 
alls. Upplevelsen och erfarenheten räcker nog så långt och förutom att så ett frö av intresse 
kanske barnen får någon flashback till experimenten i förskolan när de väl gör experiment i 
högstadiet. 
 
Enligt Harlen så ökar förutsättningarna för att barnen skall tycka att det är kul och stimuleras 
och uppmuntras till fortsatt lärande om man arbetar ämnesintegrerat. Även i NOT-rapporten 
formuleras en sådan slutsats och man menar att attityden till naturvetenskapen kan främjas om 
det integreras med estetiska ämnen. Genom att skapa ett laborativt läromedel där kemi och 
bildskapande kombineras har ett naturvetenskapligt ämne integrerats med ett estetisk. 
Karlson menar att ett bildprojekt bör innefatta något av faktorerna experiment med material, 
experiment med bild, träning i att se och bildsamtal och även Löfstedt menar att bildskapande 
kan ha funktionen av att öva eller pröva ny teknik eller att pröva nytt material. I 
Experimentlådan finns experiment som innefattar experiment med både material och teknik. 
På så vis har materialet även fått en bildskapande aspekt. 
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Eftersom bild är ett av de mest populära ämnena och NO ett av de minst populära ämnena 
i årskurs 4-6 tyckte jag att det var extra intressant att kombinera dessa. 
 

4.4 Förslag till praktisk tillämpning och fortsatt forskning 
Resultatet indikerar att det laborativa material jag utvecklat är användbart i flera avseenden.  
Det uppfyller läroplanens syften och mål inom flera områden, både för förskola och 
förskoleklass. Läromedlet innefattar både naturvetenskap och bildskapande och 
kombinationen av dem båda uppskattades av både pedagoger och barn.  

Även experimenten var uppskattade av både pedagoger och barn. De var anpassade för att 
utföras i grupp vilket ger möjlighet till ett utvecklat socialt samspel, liksom reflektion och 
diskussion. Genom att utgå från vardagligt material och använda ett lekfulltarbetssätt kan 
grunden för en nyfikenhet och ett intresse läggas.  

Däremot så tyder resultaten på att det finns svårigheter att på ett så tidigt stadium 
introducera vetenskaplig teori och vetenskapliga begrepp. Pedagogerna tyckte att det var svårt 
att förklara dem och barnen tyckte det var svårt att förstå dem. Ett uttalande från ett av barnen 
under ett experiment ger en ganska klar bild : ”Jag förstår det vi gör, Sara, men jag förstår inte 
orden du använder!” För att passa barn i åldern 5 – 6 år bör den teoretiska delen minskas, i 
dagsläget passar den kanske för barn i årskurs 2-3. I förskola och förskoleklass kan man nöja 
sig med att göra experimenten, iaktta och diskutera och då läromedlet går i linje med 
läroplanerna kan det mycket väl användas i undervisningen. 

Det skulle vara intressant att kombinera även fysik och teknik med bild eller annat 
estetiskt uttrycksmedel. Jag tror att det skulle kunna gynna både naturvetenskap, teknik och de 
estetiska ämnena. 
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Bilaga 1  

Utvärdering av Experimentlådan 
Du är en av de pedagoger som jobbat med Experimentlådan. Utvärderingen av hur de 
deltagande pedagoger upplevt att det har varit att jobba med materialet sker via en intervju. 
Intervjun kommer att användas i examensarbetet där materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt. 
Inga namn på enskilda deltagare eller skolor kommer att publiceras. 

Stort tack för att din medverkan! 

Allmänt 
Har du någon särskild utbildning inom NO? ( Vidareutbildning, kompetensutveckling, 
studieinriktning osv.). 
 
Hur kände du inför att jobba med Experimentlådan?  
Hur kände du under tiden som ni jobbade med Experimentlådan?  
Hur kände du i efterhand?  
 

Experimentlådans innehåll 
Tyckte du att allt material du behövde fanns i Experimentlådan? Var det något du saknade? 
Kan den på något sätt förbättras? 
 

Lärarhandledningens utformning 
Vilket helhetsintryck gav häftet? Var häftet inbjudande och tilltalande sett till sin grafiska och 
språkliga utformning? Var innehållet lättöverskådligt? Kunde det förbättras i sin utformning 
eller disposition? Tyckte du att det var något som saknades i lärarhandledningen? 
 

Teoridelen 
Vad tyckte du om teoridelen för pedagoger? Var det något som var oklart? 
Hade du önskat en mer ingående förklaring? Tycker du att teoridelen på något sätt kan 
förbättras och i så fall hur? 
Det fanns förslag på att använda ord från kemin som surt, basiskt och indikator. 
Använde du något av orden med barnen och i så fall vilket eller vilka? 

 
Bildskapande och kemi 

Vad tyckte du om att kombinera bildskapande och kemi? Vad tyckte barnen om att 
färga papper? Vad tyckte de om att experimentera och måla med olika lösningar?  

 
Materialet 

Kände barnen igen merparten av materialet som användes i experimenten (med 
material menas bakpulver, citron osv.)?  
I lärarhandledningen ges en beskrivning/förklaring av det material som används som 
man kan använda sig för att förklara för barnen. Var dessa beskrivningar/förklaringar 
tillräckliga? Kan de förbättras och i så fall hur? 
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Experimenten 
Genomförde du alla experiment?  
Vid hur många tillfällen arbetade du med materialet? 
Hur stor barngrupp hade du? Hur tycker du att det fungerade, var gruppen för stor 
eller för liten? Vilken storlek tycker du skulle vara lagom för att kunna jobba med 
experimenten? 

 
Vad tyckte du om instruktionerna till experimenten? Var de lätta att följa?  
Vad tyckte du om frågetipsen? Behövde du använda dig av dem eller flöt diskussionen 
med barnen på ändå? Kändes det ”tryggt” att de fanns? 
Vad tyckte du om fotona i experimentet? Tillförde de någonting? 
Vad tyckte du om pH-skalans utformning? Var den tydlig och lättförståelig?  

 Kan experimenten förbättras på något sätt? 
 

Barnen 
Upplevde du att barnen fick ut något av att jobba med materialet? Kändes barnen delaktiga 
och involverade?  
Beskriv kort hur du uppfattade barnens deltagande. 
 
 
 

Tack! 
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Bilaga 2 

Experimentlådans innehåll 
 

Lärarhandledning - surt och basiskt 
pH-skala/färgkarta 
10 genomskinliga plastglas 
matsked- och teskedsmått 
20-30 tillskurna pappersark 
ca 10 penslar 
3 plastlådor 
rödkål 
bikarbonat 
bakpulver 
fönsterputsmedel 
fruktsoda 
ättikssprit (12%) 
pressad citron 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 24

Bilaga 3 
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Experimentlåda - Surt och basiskt 

Inledning 
Att experimentera är kul! Genom att experimentera och utforska kan barn på ett 
lustfyllt och aktivt sätt göra nya upptäckter. Att dessutom använda kemin i en 
bildskapande verksamhet ger kemin ytterligare en dimension. Kemi är inte bara kul, 
det kan också vara ett estetiskt uttrycksmedel! 
     Att utforska kemin som finns i vår vardag kan vara ett bra ställe att börja närma 
sig ämnet kemi.  
 
Materialet som används i experimenten är sådant som de flesta barn redan känner 
till.   Genom att använda sig av vardagliga ämnen kan barnen lättare koppla de nya 
erfarenheterna till sin egen verklighet och vardag. 
 
Denna experimentlåda innehåller allt du behöver för att göra flera spännande 
experiment kring temat Surt och basiskt! 
     Experimenten kräver ingen dyr utrustning och är inte heller komplicerade att 
utföra. 
Målsättningen är att barnen själva skall kunna utföra så mycket som möjligt av 
momenten. Rekommenderad storlek på barngruppen är därför 5-6  barn.  
     Undervisningsmaterialet kan med fördel användas över en längre tidsperiod där 
experimenten delas upp på flera tillfällen. 
 
Experimentlådans syfte 
Experimentlådans syfte är att kunna utgöra ett arbetssätt för att introducera ämnet 
kemi för 5- och 6-åringar.  
     Syftet är att barnen skall få möjlighet att bekanta sig med olika arbetsformer som 
att experimentera och ställa hypoteser samt att bekanta sig med ämnet kemi i form 
av temat surt och basiskt på ett lustfyllt och kreativt sätt.  
     Genom en bildskapande verksamhet får barnen erfara en estetisk uttrycksform 
som underlättar lärandet av samt skapar en förankring i kemin. 
     Syftet är också att barnen skall få bekanta sig med kemiska begrepp som surt, 
basiskt och indikator. 
 

Experimentlådans innehåll 
Experimentlådan består av ett häfte i  
form av en lärarhandledning, som du  
nu håller i din hand, samt det material ni 
behöver för att börja utforska och  
upptäcka kemin i vår vardag.  
     Materialet består både av hushålls- 
produkter och livsmedel och de flesta  
har en mycket lång hållbarhet. Det är  
bara rödkålen som har en kortare  
hållbarhet, men förvarad inplastad och  
på ett svalt ställe klarar den sig ändå  
flera veckor. 
     Bland materialet finns även andra 
saker ni kommer att behöva. Intill finns  
en fullständig lista på experimentlådans 
innehåll. 

Experimentlådans innehåll 
Lärarhandledning - surt och basiskt 
pH-skala/färgkarta 
10 genomskinliga plastglas 
matsked- och teskedsmått 
20-30 tillskurna pappersark 
10 penslar 
3 plastlådor 
rödkål 
bikarbonat 
bakpulver 
fönsterputsmedel 
fruktsoda 
ättikssprit (12%) 
pressad citron 
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Lärarhandledningens utformning 
Lärarhandledningen innefattar en separat teoridel på temat surt och basiskt för dig 
som pedagog.  
Därefter följer ett stycke om förberedelse och ett om säkerhet. 
Sedan följer en liten förklaring av de olika ämnen som används i experimenten. 
Handledningen innefattar 4 olika experiment.  
Tanken är att barnen själva skall få göra så mycket som möjligt; droppa, hälla, mäta 
och röra. Tillsammans utforskar ni resultat och upptäckter. Diskutera med barnen vad 
som händer och låt deras egna hypoteser och tankar få komma fram. 
 
Eftersom experimenten är utformade för att genomföras vid olika tillfällen har de 
byggts upp efter samma system.  
     Varje experiment inleds med en beskrivning  
av experimentets syfte samt en lista på det  
material som behövs. Därpå följer eventuella  
förberedelser samt en introduktion. Tanken är att 
du skall kunna utgå från introduktionen för att  
diskutera med barnen och lyfta fram några  
tankar innan ni börjar experimentera.  
Till varje experiment finns också en beskrivning  
av hur det genomförs, det förväntade resultatet  
samt en enkel förklaring som kan användas för  
att förklara för barnen.  
     Avslutningsvis kan det finnas något tips till  
genomförandet eller hur experimentet kan varieras. 
 
Både i introduktionerna och förklaringarna tas olika ord och begrepp upp. Det är du 
som pedagog som avgör hur mycket teori du vill introducera och i vilken omfattning.  
 
Till experimenten finns frågetips. Dessa kan du använda för att få barnen att öva sitt 
hypotestänkande och sin förmåga att iaktta och reflektera. Vad hände nu? Varför 
blev det så? Vad tror du händer om  …osv. 

 
Teori för dig som pedagog 
Runt omkring oss finns mängder av ämnen som är sura eller basiska. De flesta sura 
ämnen är livsmedel de flesta basiska ämnen är rengöringsmedel. Exempel på sura 
ämnen är ättika, citron, läsk, mjölk, och inlagd gurka. Toapulver är också surt liksom 
det kalklösningsmedel man använder till kaffebryggaren. Det beror på att 
kalkbeläggningen som uppkommer i kaffebryggaren och i toaletten löses upp i syra.                   
Annars är det vanligast att rengöringsmedel är basiska. Det är för att basiska 
lösningar som tvättmedel och diskmedel är bäst på att lösa upp fett. Det är inte 
mycket som vi stoppar i munnen dagligen som är basiskt. Lutfisk är faktiskt lite 
basisk, men det äter vi kanske inte så ofta, mest kring jul. Däremot använder vi 
basiska ämnen när vi bakar. Både bakpulver och bikarbonat är basiska. 
     Men det är inte bara ämnen runt om oss som är sura och basiska utan även inuti 
oss. Magsaften i magsäcken är exempelvis sur men tarmen är basisk. 
 
För att mäta hur pass surt eller basiskt något är använder vi en skala som kallas för 
pH. Vanligen sträcker sig skalan mellan 0-14 där pH 0 är det absolut suraste värdet 
och pH 14 det mest basiska. pH 7 som ligger mitt emellan är neutralt dvs. det är 
varken surt eller basiskt.  
 

Experimentens uppbyggnad 
Syfte 

Material 
Förberedelser 
Introduktion 
Genomförande 

Förväntat resultat 
Förklaring 

Tips
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     Starka sura och starka basiska ämnen är frätande både på hud och slemhinnor. 
Till och med svaga sura ämnen som läsk fräter på våra tänder. 
 
För varje steg på skalan så förändras  
surhetsgraden. Ett värde mindre betyder  
10 gånger surare och två värden mindre  
betyder 100 gånger surare. Läsk är alltså  
10 000 gånger surare än rent vatten!!! 
 
Men hur kan vi se på ett ämne om det är  
surt eller basiskt? Jo, genom att använda  
en indikator. En indikator kan genom att  
ändra färg avslöja om ett ämne är surt  
eller basiskt. Det finns olika indikatorer i  
naturen bl.a. rödkål, te och blåbärssaft. 
Indikatorn i experimenten är rödkålsavkok. 
     Rödkålsavkok får man genom att koka rödkål skuren i bitar i vatten. Vattnet tar 
färg av rödkålen och det är det vattnet som används. I experimentlådan finns en pH-
skala/färgkarta som är målad i 7 steg. Den visar vilken färg rödkålsvattnet får om det 
blandas med något surt eller basiskt. Ju surare ämne, desto lägre pH. Olika 
indikatorer ger olika färg för att indikera surt och basiskt. 
     Rödkålsavkoket är från början lila och i det närmaste neutralt. Om vattnet blir surt 
ändras färgen åt det rosa hållet och om det blandas med något basiskt ändras färgen 
åt grönt.  
 
Av livsmedlen och hushållsprodukterna i experimentlådan är tre sura och tre basiska. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vill du veta mer? 
Det är jonerna som gör det!  En jon är en laddad atom. När vi pratar om surhet är det 
ämnet väte vi tittar närmare på. Det är den positiva vätejonen som avgör om något är 
surt. Ju högre halt av vätejoner i ett ämne desto surare är det. När det gäller basiskt 
är det istället hydroxidjonen som avgör. Det är en negativt laddad jon. 
     Genom att tillsätta något basiskt till något surt kan vi neutralisera det sura och 
höja pH-värdet. 
 

Förberedelse  
De flesta experiment kräver lite förberedelse i form av tillverkning av en indikator.      
Indikatorn som används rödkålsavkok och är enkel att tillverka. Den kan förvaras 
några dagar i kylen i tillsluten förpackning. Avkoket kan av sig självt ändra färg både 
åt det rosa och åt det blå hållet. Genom att tillsätta en syra eller en bas kan man få 
tillbaka avkokets ursprungliga lila färg.  
 

Några ämnens pH (ca.värden) 
pH 0  Bilbatterisyra 
pH 1-2  Magsyra 
pH 2.7  Läsk 
pH 3  Citron 
pH 5-6  Regnvatten 
pH 7   Rent vatten 
pH 8  Bikarbonat 
pH 12  Maskindiskmedel 
pH 14   Propplösare 

Sura ämnen 
Fruktsoda 
Ättiksprit (12%) 
Pressad citron 

Basiska ämnen 
Bikarbonat 
Bakpulver 
Fönsterputsmedel 
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Om färgen på avkoket börjat vandra åt ”det sura hållet”, d.v.s. blivit mer rosa, när du 
tar ut den ur kylen, tillsätt något basiskt så återgår avkoket till att vara lila. Om det å 
andra sidan blivit blått har det gått åt ”det basiska hållet” på skalan. Tillsätt något surt 
så återfår avkoket tillbaka sin lila färg. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pappret i experimentlådan är avsett för färgning i experiment 2. Det är ett 
akvarellpapper som tål att ligga i blöt. 
 
Samtliga ämnen vars surhet testas är transparenta. Risken med lösningar som redan 
har en färg från början är att det kan påverka den färg de får i en lösning. 

Tänk på säkerheten! 
Genom att bara använda svaga sura och basiska lösningar finns inga risker för 
frätskador eller dylikt. Däremot kan det vara bra att bestämma med barnen att ni har 
som regel när ni håller på med kemi att man aldrig smakar på någonting. Även om 
inga ämnen i experimenten är giftiga kan en del ämnen dock ha en stark lukt. 
 

Vad är det där? – om ämnena som används 
Rödkål - Rödkål brukar man ibland koka och äta till jul. När man kokar 

rödkål blir vattnet lila, det kallas rödkålsavkok. Rödkålsavkoket, 
eller rödkålsvattnet som vi kan kalla det, använder vi i 
experimenten. 

Ättikssprit  - Ättikssprit används man när man lägger in rödbetor och                           
smörgåsgurka. Man brukar också ha ett par droppar ättikssprit i 
kristyren som man har när man garnerar pepparkakor. Det finns 
ättiksprit i både ketchup och senap. 

Fruktsoda - Fruktsoda är en läsk som oftast inte har en färg. Den är full 
med bubblor.   

Pressad citron - Saften från citron brukar vara gott att ha på fiskpinnar eller 
rivna morötter. 

Fönsterputsmedel    - Använder man för att tvätta rent och putsa fönstren. 
Bakpulver - Bakpulver har man i sockerkakssmeten för att sockerkakan 

skall jäsa och bli luftig. 
Bikarbonat - Bikarbonat har man i pepparkaksdegen när man bakar 

pepparkakor. 
 

Experimenten  
Börja med att gå igenom alla ämnen som används vid experimentet innan ni börjar 
själva experimenterandet. Låt barnen få berätta vad du har plockat fram, de flesta 
barn känner igen dem! 
     Avfallet från samtliga experiment kan spolas ut i vasken.  
 
 

 
Tillverkning av indikator (rödkålsavkok) 

Dela rödkål i små bitar och lägg i en kastrull. 
Fyll på med vatten så att kålen täcks. 

Koka på svag värme tills rödkålens färg avtagit, ca 5-10 minuter.
Sila av saften i ett värmetåligt kärl och låt svalna. 
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Experiment 1. Kan rödkål ändra färg?  
Rödkålsvatten blandas med 2 olika ämnen. 
 
Experiment 2. Färga papper 
Papper färgas i olika lösningar.  
 
Experiment 3. Vad blir det för färg? 
Rödkålsvatten blandas med olika hushållsprodukter och livsmedel. 

 
Experiment 4. Måla med citronsaft och bikarbonat 

Målning med saft från pressad citron och bikarbonatlösning på pappret 
infärgat i experiment 2. 
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Exp. 1 Kan rödkål ändra färg? 
 
Syfte 
Syftet är att barnen skall blanda rödkålsvatten med olika andra ämnen och iaktta vad 
som händer. Syftet är också att bekanta sig med ord som sur och basisk. 
 
Material  

Rödkålsvatten 
       Bikarbonat 

Pressad citron  
Genomskinnliga plastglas 
Varmt vatten 
Tesked 
Matsked 

 
Förberedelse 
Tillverka en indikator av rödkål. Duka fram materialet på ett bord med en vaxduk och 
placera ett stort vitt papper på duken. Ställ plastglasen på pappret. Skiftningarna i 
färg syns tydligare mot papprets vita botten. 
 
Introduktion 
Många saker som man kan äta kan vara ganska sura. 
Citron, filmjölk, läsk och svarta vinbär brukar vara sura.   
Man skulle kunna tro att motsatsen till surt är sött. Om man dricker  
saft och tycker den smakar surt kan man hälla i lite socker.  
Då försvinner den sura smaken, men egentligen är saften faktiskt  
lika sur som förut. Men det känner man inte.  
Motsatsen till sur brukar kallas för basisk när man pratar om kemi. 
Det finns inte mycket som man brukar äta direkt som är basiskt (utom lutfisk som 
faktiskt är lite basisk), därför brukar man inte säga att något smakar basiskt. Men när 
man bakar sockerkaka använder man bakpulver för att kakan skall jäsa och 
bakpulver är basiskt. Tvättmedlet, diskmedlet och rengöringsmedel som vi använder 
hemma när vi städar är också basiska. 
 
Genomförande 
Ställ 5 genomskinnliga plastglas på rad. Häll upp ca 1 msk rödkålsvatten i tre av 
glasen. Blanda 1 tsk bikarbonat i 1 msk varmt (ej kokande) vatten i ett fjärde glas, rör 
om och låt stå. Häll ca 1 msk saft från pressad citron i det femte glaset.  
 
Undersök färgen i samtliga 5 glas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frågetips! 
Kan du komma på 
något som smakar 
surt? 

Frågetips! 
Vilka färger finns i de olika plastglasen? 

 
Vad tror du händer när vi häller över den 

pressade citronen i glaset med rödkålsvatten? 
Varför? 
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Häll över saften från den pressade citronen i ett av glasen med rödkålsvatten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Häll över blandningen med bikarbonat i ett av glasen med rödkålsvatten.  

       
 
 
 
 
 
Förväntat resultat 
Rödkålsvattnet är från början lila. När det blandas med ättiksspriten blir det rosa och 
när det blandas med bikarbonatblandningen blir det grönt. 
 

 
Från vänster: Rödkålsvatten med pressad citron, rödkålsvatten och rödkålsvatten med bikarbonat. 
 
Förklaring 
Vattnet man kokat rödkålen i kan ändra färg. När man blandar rödkålsvattnet med 
något som är surt blir det rosa och när man blandar det med något som är basiskt blir 
det grönt. När vi blandar den sura pressade citronsaften i glaset med rödkålsvattnet 
blir det därför rosa. Bikarbonatblandningen är basisk och färgar rödkålsvattnet grönt.  
 
Tips 
Placera livsmedlen bakom de plastglas de är fyllda med. På så sätt är det lättare att 
hålla reda på vad som finns i dem. 
Skölj av måtten emellan så att ämnena inte påverkar varandra. 

Frågetips! 
Vad hände? 

Frågetips! 
Vad hände? 

 
Vad tror du kommer hända om vi häller blandningen med 
bikarbonat och vatten i ett glas med rödkålsvatten?  

Varför? 
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Exp. 2 Färga papper 

Syfte 
Syftet är att barnen skall få prova att lägga papper i olika lösningar och iaktta vad 
som händer.  
 
Material  

Pressad citron 
Bikarbonat 
Rödkålsvatten 
Genomskinnliga plastmuggar 
Varmt vatten 
Akvarellpapper  
3 st. plastbehållare 

 

Förberedelse 
Förbered rödkålsvattnet. I detta experiment krävs en större mängd. Hur stor mängd 
beror på hur många papper som skall färgas. Lösningen måste täcka pappren. Lägg 
gärna under en vitt papper för att färgen skall synas bättre. 
 

Genomförande 
Placera tre bunkar på en rad på bordet och häll i rikligt med rödkålsspad i var och en. 
Droppa i pressad citron i baljan till vänster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillsätt pressad citron tills vattnet har fått en rosa färg. 
Blanda 2 tsk bikarbonat och 3 msk varmt vatten i en plastmugg och rör om. Häll 
blandningen långsamt i baljan till höger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillsätt bikarbonatblandning tills vattnet fått en grön färg. 
Låt barnen lägga varsitt papper i en av lösningarna (Se till att de skrivit sitt namn i  
blyerts på baksidan). Lösningen måste täcka pappren. Låt pappren ligga i blöt en 
timme. Ta sedan upp pappren.  
 

Frågetips! 
Vad händer när man häller i lösningen med bikarbonat i 
rödkålsvattnet? 

Frågetips! 
Vad händer när man droppar pressad citron i rödkålsvattnet? 
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Från vänster: Rödkålsvatten med pressad citron, rödkålsvatten och rödkålsvatten med 
bikarbonat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förväntat resultat 
Pappret som legat i rödkålsvattnet blir blått.  
Pappret som legat i rödkålsvattnet med citron i blir rosa. 
Pappret som legat i rödkålsvattnet med bikarbonatblandning blir grön. 
 

 
Så här blev de torra pappren. Hur infärgningen blir beror dels på hr länge pappret får ligga i men även 
hur pass sur eller basisk lösningen är. Från vänster räknat har pappren legat i följande lösningar: sur 
lösning (med citron), neutral lösning (endast rödkålsvatten) samt basisk lösning (med bikarbonat). 
 
Förklaring 
Citronen är sur. När något som är surt blandas med rödkålsvatten blir det rosa. 
Blandningen med bikarbonat är basisk.  
 

Frågetips! 
Vad har hänt? 
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När något som är basiskt blandas med rödkålsvatten blir det grönt.  
 
Pappren som har legat och badat i baljorna har sugit upp både vattnet och färgen i 
vattnet. När pappret torkar blir färgen kvar. 
 
Tips 
Ibland blir färgningen ganska svag. Om pappret får ligga i några timmar blir det 
starkare. Låt pappren torka ordentligt innan ni använder pappren i experiment 4. 
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Exp. 3 Vad blir det för färg? 
 
Syfte 
Syftet är att barnen skall få undersöka hur några vanliga livsmedel och 
hushållsprodukter påverkar färgen på rödkålsvatten. Syftet är också att bekanta sig 
med ord som sur, basisk och indikator samt att ta reda på vilka ämnen som är mest 
sura respektive mest basiska.  
 
Material  

Rödkålsvatten 
          Bikarbonat 

Pressad citron  
Ättikssprit (12%) 
Fönsterputsmedel 
Fruktsoda 
Bakpulver 
Genomskinnliga plastmuggar 
Varmt vatten 
Tesked 
Matsked 
pH-skala/färgskalan för rödkålsvatten 

 
Förberedelse  
Framställ indikatorn. Duka fram materialet på ett bord med en vaxduk. Placera gärna 
ett stort vitt papper på vaxduken. Skiftningarna i färg syns tydligare med det vita 
pappret som bakgrund. Lägg färgskalan på pappret.  
 
Introduktion 
Vattnet rödkålen kokat i har blivit lila eftersom rödkålen har färgat av sig. 
Rödkålsvattnet kallar man på kemispråk för en indikator. En indikator är något som 
kan visa om ett ämne är surt eller basiskt genom att byta färg. 
 
På den här färgkartan kan man se vilka färger rödkålsvattnet kan få när man blandar 
det med andra saker. Från början är rödkålsvattnet lila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genomförande 
Ställ 7 genomskinnliga plastmuggar på rad bakom färgskalan och häll i ca 2 msk 
rödkålsvatten i varje glas.  
Blanda 1 tsk bikarbonat i 1 msk varmt (ej kokande) vatten i ett annat glas, rör om och 
låt stå avsides.   
Blanda 1 tsk bakpulver i 1 msk varmt (ej kokande) vatten i ett annat glas, rör om och 
låt stå avsides.   
 

Frågetips! 
Titta på färgkartan. Vilka färger kan ni se? 
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Tillsätt 1 msk fruktsoda i ett av glasen med rödkålsvatten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Upprepa momentet och testa vart och ett av ämnena i tur och ordning (1 msk av 
varje). Låt barnen få fundera vad de tror kommer hända.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När alla ämnen hällts i skall det finnas en mugg över som bara innehåller 
rödkålsvatten. Använd denna för att jämföra och se hur färgerna har förändrats. 
 

 
Lösningarna i plastglasen har fått olika färg och har placerats på skalan där de bäst matchar. 
 
 
 
 

Frågetips! 
Vilka olika färger får vi i plastmuggarna? 
 
Kan ni sätta plastmuggarna på färgkartan, var 
passar de in? 
 

Frågetips! 

Vad tror du händer om vi häller lite fruktsoda i 
en av muggarna med rödkålsvatten? 

 
Varför? 

Frågetips! 
Vad hände? 

Var på skalan passar den nya färgen? 
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Förväntat resultat 
Rödkålsvattnet är från början lila.  
 
Bikarbonatblandning + rödkålsvatten = grönt. 
Ättiksspriten + rödkålsvatten = rosa. 
Citron + rödkålsvatten = rosa. 
Fruktsoda + rödkålsvatten = cerise. 
Bakpulverblandning+ rödkålsvatten = grönt. 
Fönsterputsmedel + rödkålsvatten = grönt 
 
Förklaring 
Rödkålsvattnet är en indikator. Den kan visa om något är surt eller basiskt genom att 
ändra färg när den blandas med andra saker. 
Saker kan vara olika mycket sura och olika mycket basiska. Därför blir det olika färg 
på vattnet. De saker som är mest sura blir ljust röda och de som är mest basiska blir 
ljust gröna. 
 
Tips 
Skölj av måtten emellan så att ämnena inte påverkar varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frågetips! 
Är några färger lika varandra? 
 
Vad kan det bero på? 
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Exp. 4 Måla med citron och bikarbonat 
 
Syfte 
Att barnen får experimentera med att måla med olika lösningar på olika papper samt 
att iaktta vilka färgskiftningar som uppstår. 
 
Material   

Pressad citron 
Bikarbonat blandat med varmt vatten 
Plastglas 
Penslar 
Papper infärgat med rödkålsvatten       se Exp. 3 
Papper infärgat med rödkålsvatten + bikarbonatblandning se Exp. 3 
Papper infärgat med rödkålsvatten + citron     se Exp. 3 

 
Förberedelse 
Häll pressad citronsaft och bikarbonatblandningen i olika glas. Ställ fram penslar och 
dela ut varje barns papper. 
 
Introduktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genomförande 
Låt barnen få måla med citronsaften och bikarbonatblandningen på sina papper. 
Barnen får naturligtvis välja fritt och måste inte prova båda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förväntat resultat  
På det rosa pappret - När man målar med bikarbonatblandning blir det grönt. 
På det blå pappret - När man målar med bikarbonatblandning blir det grönt. När man  
målar med citron blir det rosa. 
På det gröna pappret – När man målar med citron blir det ljusblått.  

Frågetips! 
Kommer ni ihåg hur vi gjorde när vi färgade 
pappret? 
 
Vad hade vi i plastbaljorna? Vilken färg hade 
vattnet? 

Frågetips! 
Vad händer när du målar på pappret? 
 
Vilka färger blir det?  
 
Tror du det blir samma färg om man målar med 
samma sak på olika papper? 
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”Surt” papper målat med bikarbonatblandning. ”Neutralt” papper målat med bikarbonatblandning 

och citron. 
 

 
”Basiskt” papper målat med citron. 
 
 
Förklaring 
Det rosa pappret är surt eftersom det fått ligga i rödkålsvatten med saft från pressad 
citron. Eftersom bikarbonatblandningen är basisk blir det grönt när man målar med 
den. 
 
Det blå pappret har fått ligga i vanligt rödkålsvatten. Det är inte särskilt surt och inte 
heller särskilt basiskt. När man blandar rödkålsvatten med något surt blir det rosa. 
Det är därför det blir rosa när man målar på pappret med citronen. 
När man blandar rödkålsvatten med något basiskt blir det grönt. Vattnet som är 
blandat med bikarbonat är basiskt. När man målar med bikarbonatblandningen på 
pappret blir det grönt. 
 
Det gröna pappret är basiskt eftersom det har fått ligga i rödkålsvatten blandat med 
bikarbonat. Om det bara var lite bikarbonat i vattnet som pappret fick ligga i så är 
pappret bara lite basiskt. Då blir det rosa när man målar med den sura citronen. Om 
det var mycket bikarbonat i vattnet som pappret fick ligga i så är pappret bara 
jättebasiskt! Då orkar inte citronen måla satt det blir rosa, då blir det bar lite blått. 
 
Tips 
Man kan experimentera med olika målningstekniker, exempelvis att blåsa med 
sugrör. 
Det blir fina tavlor som gör sig extra bra monterade på svart kartong. 
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Det kan variera lite på vilka färger man får när man målar. Det beror dels på hur surt 
eller basiskt pappret är, dvs. hur sur eller basisk lösningen var som pappret fick ligga 
i.  
Det kan också bero på hur länge pappret fick ligga. Ju längre tid det fick ligga, ju mer 
färg och ämnen hann det suga upp. 
 
Det kan också bero på hur stark lösningen är som man målar med. En starkare eller 
svagare lösning kan ge en annan färgskiftning. 
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Litteraturtips 

Umeå Universitet - resurscentrum för kemi i skolan 
http://school.chem.umu.se 
 
Rader’s Chem4kids.com 
http://www.chem4kids.com/files/react_acidbase.html  
 
Experimentbanken 
http://experimentbanken.kc.lu.se/baser/vad_hande.html  
 
NoTnavet 
http://www.skolutveckling.se/notnavet/kemi/kemiskafferiet.shtml 
 
 


