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Sammanfattning:  
 

Tillsammans med en kurskamrat har jag arbetat fram ett laborativt material i form av en låda 

med olika kemi- och fysikexperiment.  

 

I undersökningen har jag presenterat materialet och genomfört intervjuer för att få reda på vad 

pedagogerna anser om att arbeta med kemi och fysik i förskolan samt om pedagogerna anser 

att lådan kan användas som ett pedagogiskt material. 

 

Undersökningen visar att det finns ett intresse hos pedagogerna för att arbeta med kemi och 

fysik i förskolan, de anser även att det är en stor del av barnens vardag. Lådan väcker stort 

intresse och pedagogerna svarar att de gärna skulle använda materialet i sin verksamhet. 

 

Slutsatsen i arbetet blir att intresse och engagemang från pedagogerna är viktigt för att ett 

arbete med kemi och fysik i förskolan skall fungera. Pedagogerna behöver även bli medvetna 

om vad naturvetenskap/kemi och fysik innebär för dem och det behövs mer kunskap om hur 

man kan arbeta. 
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1 INLEDNING  
 

Tillsammans med en kurskamrat, Kristina Källberg, har vi i våra examensarbeten valt att 

arbeta fram ett laborativt material för förskolan som riktar sig mot det naturvetenskapliga 

området kemi och fysik. Materialet består av en låda som innehåller sex olika enkla 

experiment som berör luft, ljud och kemiska reaktioner. I lådan finns också tydliga 

lärarhandledningar som beskriver och förklarar varje experiment. Intresset för detta väcktes 

när vi, under utbildningen, läste kursen: Kemi och fysik ur barns perspektiv. Då fick vi många 

frågor och funderingar om hur man skulle kunna arbeta med kemi och fysik i förskolan. 

Arbetar man medvetet med naturvetenskapliga ämnen i förskolan? Den erfarenhet vi har från 

våra partnerförskolor är att man skulle vilja arbeta med ämnen som kemi och fysik men att det 

av olika anledningar är svårt att komma igång. Vi undrar om vår låda, som innehåller olika 

experiment och enkla lärarhandledningar, skulle kunna vara en hjälp i detta arbete?  

 

Genom att gå ut till tre olika förskolor och testa vårt material så hoppades vi få en uppfattning 

om experimenten är intressanta och lämpliga att använda i förskolan. Därefter genomfördes 

intervjuer med nio pedagoger för att få en uppfattning om vad de anser om att arbeta med 

kemi och fysik i förskolan. Arfwedson & Ödman (1998) menar att intervjuer kan vara ett 

användbart metodiskt redskap för att komma underfund om hur olika pedagoger arbetar.  

 

I min undersökning har jag utvärderat och analyserat experimentlådan ur pedagogernas 

perspektiv, genom att presentera experimenten och genomföra intervjuer. Naturligtvis har vi 

önskat att pedagogerna skulle kunna delta under den tid vi gör experimenten tillsammans med 

barnen, men vi tar hänsyn till att det av schematekniska skäl kanske inte är möjligt. Kristina 

har, i sitt examensarbete, valt att utvärdera experimentlådan ur barnens perspektiv med hjälp 

av intervjuer. Doverborg (2007) menar att ”motiven för att göra intervjuer med sina barn och 

analysera dessa är med andra ord flera, dels att som pedagog bli bättre på att förstå barns 

tankevärld och därmed kunna skapa en bättre lärandemiljö, dels för att utvärdera sitt eget 

pedagogiska arbete”(s.8). 

 

Syftet är att undersöka om lådan med experimenten är lämpade för barnen i förskolan och om 

den kan användas som ett pedagogiskt material. Vi vill även väcka ett intresse hos barnen 

såväl som hos pedagogerna för ämnena kemi och fysik i förskolan. 

 

1.1 Bakgrund 

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98) står det inte ordagrant att man skall arbeta med kemi och 

fysik men ett av förskolans uppdrag är just att inspirera barnen till att utforska sin omvärld. I 

Lpfö 98 står det att ”förskolan skall lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de 

kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver”. Vidare 

står det även att barnen bör få möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. 

Under rubriken 2.2 Utveckling och lärande, kan man läsa att verksamheten i förskolan ”skall 

bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten.” Vidare i 

texten under rubriken mål hittar jag ytterligare två punkter som knyter an till ämnet. 

Förskolan skall sträva efter att varje barn 

 Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 

att förstå sin omvärld. 
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 Utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla 

naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur. 

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) hänvisar till (skolverket, 1998) som skriver ”att 

erövra sin omvärld i betydelsen att göra den begriplig och bli kompetent att agera i denna är 

en process som startar redan i förskolan och har sin grund i de relationer och de erfarenheter 

som varje barn är en del av” (s.12).  

 

När man arbetar med naturvetenskap i förskolan tror jag att många pedagoger anser att det 

handlar om att undersöka och upptäcka olika växter och djur som finns i vår natur. För att 

man skall få syn på den kemi och fysik som finns i vardagen tror jag att man behöver en större 

medvetenhet. Mina egna erfarenheter från skoltiden är att kemi och fysik var något som var 

krångligt och svårt och det var inte förrän jag blev vuxen som jag insåg att flera av de 

naturvetenskapliga fenomenen finns runt omkring oss, i vardagen. 

 

1.2 Litteraturgenomgång  

  

1.2.1 Naturvetenskap och ett naturvetenskapligt arbetssätt 
 

Enligt Sjøberg (2000) är naturvetenskap att beskriva och försöka förstå vår omvärld och 

naturen vi har runt omkring oss. Naturvetenskapen innefattar de naturvetenskapliga ämnena; 

kemi, fysik, biologi, astronomi och geologi. Ett vetenskapligt arbetssätt menar Elstgeest och 

Harlen (1996) är att samla fakta, pröva sina tankar och idéer och fundera över resultatet. 

Författarna påpekar även att vetenskaplig träning utvecklar barns intellektuella och praktiska 

färdigheter, samtidigt som den formar deras uppfattning om sin omvärld.  

 

 

Elfström m.fl (2008) menar det finns många likheter mellan barns och vuxnas sätt att lära sig 

nya saker. Att utforska och undersöka är att jämföra med ett naturvetenskapligt arbetssätt och 

att hitta naturvetenskapen i vardagen kräver en medvetenhet hos pedagogen. Elfström m.fl 

skriver att i Storbritannien har arbetet med naturvetenskap för yngre barn en helt annan 

tradition än i Sverige. Den traditionen bygger på ”hands-on”-erfarenheter (laborerande 

aktiviteter med händerna) och barns utforskande (s.167). Elfström m.fl menar vidare att i 

engelska styrdokument ingår det naturvetenskapliga arbetssättet som en viktig del i 

undervisningen i naturvetenskap och det har lett till att engelska barn hamnar högt upp i 

internationella undersökningar (TIMSS - Third International Mathematics and Science 

Study). 

 

Johansson & Rosén (1992) skriver att flera studier har visat att barn har svårt att förstå 

naturvetenskapliga fenomen och menar att det kan vi inte acceptera i dagens högindustriella 

samhälle. Författarna anser att det finns ett tydligt samband mellan barns egna erfarenheter 

och deras sätt att förstå sin omvärld. I NoT-projektet beskrivs att naturvetenskaplig och 

teknisk kunskap blir allt viktigare för att kunna möta den naturvetenskapliga och tekniska 

utvecklingen i samhället. ”Utvecklingen inom naturvetenskap och teknik påverkar vår tillvaro 

och vi behöver goda kunskaper inom dessa områden för att förstå händelser och fenomen i 

omgivningen och få förutsättningar för att påverka i ett demokratiskt samhälle.” (s.6) NoT-

projektet belyser skolans roll att lägga grunden för ett livslångt intresse för naturvetenskap 

och teknik där man påpekar att det intresset bör väckas redan i förskolan genom att ta tillvara 

på barnens naturliga nyfikenhet. 
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Johnston (2005) menar att vi bör ta tillvara på och vara medvetna om små barns tidigare 

erfarenheter och deras nyfikenhet och lust att upptäcka nya saker för att kunna vidareutveckla 

naturvetenskapliga idéer, attityder och färdigheter. Johnston påpekar att det är viktigt att vi 

som pedagoger blir medvetna om vår egen inställning till naturvetenskap för att kunna 

förmedla en positiv bild till barnen för ämnet. Något som även Pramling Samuelsson belyser i 

Naturvetenskap och miljö i förskola och förskoleklass (2008) där hon menar att man som 

pedagog måste ha kunskap om barns idéer och tankar för att kunna utmana dem vidare. 

Naturen och miljön erbjuder rika möjligheter att göra barn nyfikna och frågande. Pramling 

Samuelsson påpekar att som pedagog bör man vara medveten om den naturvetenskap man vill 

arbeta med och att man dessutom måste tro på barnens förmåga att skapa förståelse. 

 

1.2.2 Kemi och fysik 
 

Något förenklat kan man säga att kemi handlar om olika ämnens egenskaper, sammansättning 

och omvandling medan fysik handlar om olika krafter och energiformer som finns på jorden 

och i hela universum. (Nationalencyklopedin) 

 

Elfström m.fl (2008) påpekar att kemilaborationer inte hör till vardagen i den svenska 

förskolan eller skolan för de yngre barnen och menar vidare att det kan bero på att 

pedagogerna inte är medvetna om att det går alldeles utmärkt att använda sig av vanliga 

specerier som finns hemma, enkla saker som går att utforska, sortera och undersöka. En annan 

anledning till att man inte arbetar medvetet med kemi och fysik med de yngre barnen, menar 

Elfström m.fl, kan vara att pedagogerna anser att de saknar kunskaper i ämnet och att de 

därför väljer bort det och prioriterar andra saker som bild och pysselaktiviteter. Jakobsson 

(2003) skriver att många kanske upplever kemi som något farligt och att det behövs både 

skyddsutrustning och laboratorium för att arbeta med detta när man egentligen bara behöver 

titta vad som finns i köksskåpen. Jakobsson menar att kemin finns överallt ”i äpplet som 

mognar, kakan som jäser och bilen som tar dig dit du ska.”(s.7) men påpekar att vi kanske inte 

är medvetna om att det handlar om kemi.  

 

I Naturvetenskap och miljö i förskola och förskoleklass (2008) beskriver Karin Persson-Gode 

att hon under många år varit intresserad av att arbeta med experiment tillsammans med 

barnen. Det som hindrade henne var att hon inte visste hur hon skulle gå tillväga och att hon 

dessutom kände att hon behövde ha kunskaper för att kunna förklara allting, som hände i 

experimenten, för barnen. Efter en utbildning kom hon igång med arbetet och hennes 

inställning ändrades. Man behöver inte göra arbetet för avancerat, det räcker att barnen blir 

intresserade och får hitta egna förklaringar till det som händer. Persson-Godes ambition är att 

det skall vara roligt, överraskande, tydligt och att det skall väcka barnens intresse. Barn är 

nyfikna och tycker om att upptäcka nya saker. ”Naturvetenskap är ett ämne som handlar om 

allting runt omkring oss; egentligen går allt som berör människor att härleda till 

naturvetenskap” (s.31).  

 

1.2.3 Varför skall man arbeta med detta i förskolan? 
 

Elstgeest och Harlen (1996) beskriver att barn behöver naturvetenskap, lika väl som de 

behöver lära sig om siffror och bokstäver, för att få förståelse för och hjälp att tolka sin 

omvärld. Något som även Johnston (2005) påpekar är att när barnen kommer till skolan har de 

redan en del bestämda idéer om hur saker och ting förhåller sig. Det är idéer som de skaffat 

sig genom erfarenheter, som de kanske dessutom inte alltid förstår. Två viktiga punkter tar 
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Elstgeest och Harlen (1996) upp som goda argument till varför barn ska studera 

naturvetenskap och använda sig av ett vetenskapligt arbetssätt. Den första är att man får träna 

på att ifrågasätta och kritiskt granska det man ser och hör, det är lätt att tro på det mesta om 

man inte får veta att det går att undersöka hur det faktiskt förhåller sig. Det andra är att det är 

viktigt att börja i tidig ålder eftersom det kan bidra till att barnen upplever det vetenskapliga 

arbetssättet som svårt och krångligt när de kommer högre upp i åldrarna.  

 

Mantzicopoulos m.fl. (2008) har i sin undersökning mätt 113 lekskolebarns motivation och 

glädje för att lära naturvetenskap. Författarna menar att en tro på sina vetenskapliga förmågor 

och en glädje för ämnet, hör ihop med de erfarenheter man gör och har gjort tidigare av 

naturvetenskap. Den slutsats de drar i sin undersökning är att det är viktigt att barn får möta 

naturvetenskap tidigt för att de skall utveckla en känsla av kompetens och glädje för ämnet. 

 

Små barn lär sig väldigt snabbt och skaffar sig olika erfarenheter om den värld som finns 

omkring dem och det sker under hela deras uppväxt. Genom att undersöka och utforska, 

smaka och känna, prövar de sig fram med hela kroppen och skaffar sig på det sättet nya 

erfarenheter hela tiden. Dessa erfarenheter ligger sedan till grund för det barnen upplever när 

de blir äldre. Johnston (2005) skriver att barn lär sig hela tiden om sin omvärld, de 

vetenskapliga fenomen de möter och de vetenskapliga begrepp de utvecklar är relevanta i 

deras värld. Något som även Sträng och Persson (2003) beskriver, från det att vi föds är vi 

omgivna av vår värld. ”Vi är omgivna av naturvetenskap, hur skulle vi kunna undgå att lära 

oss om den?” (s.136). 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att barnen redan i förskolan bör få vara med 

om intressanta upplevelser av naturvetenskapliga fenomen. Pedagogerna bör uppmärksamma 

barnen på vad som händer i olika experiment. Genom att låta dem fundera på vad som händer 

och varför, i olika experiment, lär sig barnen begrepp som de sedan kan använda och känna 

igen när de kommer längre upp i åldrarna. Författarna beskriver att man på det sättet ger 

barnen en ”känsla för något”(s.80). 

 

 

1.3 Frågeställningar 

  

1) Finns det ett intresse hos pedagogerna att arbeta med kemi och fysik i förskolan? 

 

2) Skulle kemi- och fysiklådan kunna fungera som ett pedagogiskt material i förskolan? 

 

2 METOD 
 

2.1 Urval  

 

Tre förskolor ingår i våra undersökningar och pedagogerna på respektive förskola har valt ut 

fyra barn som fått delta, två flickor och två pojkar. Totalt har tolv barn deltagit i 

undersökningen. Eftersom barnen är minderåriga behövde vi föräldrarnas medgivande, ett 

informationsbrev lämnades därför på förskolan som personalen delade ut till berörda föräldrar 

för underskrift. Breven samlade vi sedan in när vi kom för att utföra experimenten. Dessutom 
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tillfrågades tre pedagoger på varje förskola om de ville delta i en intervju där jag ville ta reda 

på deras uppfattning om att arbeta med kemi och fysik i förskolan och samtidigt göra en 

utvärdering av materialet i lådan. Med pedagoger menar vi alla som arbetar på förskolan, både 

förskollärare och barnskötare. Intervjuerna utfördes individuellt med varje pedagog och 

behandlades helt anonymt. De intervjuade informerades om att de närsomhelst kunde välja att 

avstå sitt deltagande. Totalt har nio pedagoger intervjuats. Vi har använt oss av bandspelare 

vid intervjutillfällena för att sedan kunna skriva ut intervjuerna på dator. Både barn- och 

pedagogintervjuerna har sedan lämnats till respektive förskola för att de skall få tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom och godkänna det som blivit sagt. Vi informerade om att de bör höra 

av sig inom en vecka, om de har något att invända, annars tolkade vi det som att de 

accepterade att vi använde materialet i vårt examensarbete. 

 

2.1.1 Experiment 
 

För att välja vilka experiment som skulle ingå i lådan har vi valt att utgå från experiment som 

kan utföras med enkelt och lättåtkomligt material och där man tydligt kan se att det verkligen 

händer något. Vi samlade ihop och testade flera olika experiment för att se att de verkligen 

fungerade som vi tänkt och för att mäta hur lång tid de skulle ta att utföra. Några experiment 

valdes genast bort för att de inte alltid fungerade som vi tänkt. Utifrån de experiment vi provat 

kom vi fram till tre olika områden som vi anser kan vara intressanta för barnen, de berör luft, 

kemiska reaktioner och ljud. Vi kom fram till att sex stycken experiment kunde vara lagom att 

utföra under en timme tillsammans med barnen. Detta för att vi skulle känna att vi hade gått 

om tid att låta barnen fundera och diskutera runt det vi gjorde. Idéerna till experimenten är 

hämtade från vår egen utbildning i kursen ”Kemi och fysik ur barns perspektiv” och från 

studiebesök på Tom Tits i Södertälje och Science Center på Laxön i Älvkarleby.  

 

2.1.2 Förskolor 
 

Vi valde att utföra våra studier på förskolor där vi inte var kända av barn och pedagoger. Det 

gjordes för att undvika att ha förutfattade meningar om barnen och förskolans arbetssätt. Vi 

var också angelägna om att få en bredare bild av om och hur man arbetar med 

naturvetenskapliga ämnen på andra förskolor i kommunen än våra partnerförskolor. Vi ville 

också få en bredare spridning på förskolorna eftersom både Kristinas och min partnerförskola 

ligger inom samma skolområde. Ur en broschyr som presenterar kommunens förskolor valde 

vi ut tre stycken. Förskola 1 är en åldershomogen avdelning som är belägen på en skola, 

förskola 2 är ett personalkooperativ och förskola 3 är en traditionell förskola i centrala delarna 

av staden. Vi tittade även på de olika profileringar som förskolorna hade och ingen av 

förskolorna, som var representerade i broschyren, hänvisade till att de arbetade med 

naturvetenskap eller experiment. Eftersom tiden för examensarbetet är begränsat till tio 

veckor och vi hade planerat att undersökningarna fick ta cirka två veckor så tog vi kontakt 

med förskolorna via telefon. Vi presenterade vårt arbete och kom överens med personalen om 

en dag som passade för vårt besök. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder  

 

I undersökningarna har vi valt att använda oss av intervjuer med i förväg bestämda frågor. 

Frågorna har Kristina och jag utarbetat tillsammans, de har sedan använts som en ram under 

intervjuerna och kompletterats med eventuella följdfrågor under samtalet. Att använda sig av 
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intervjuer i sitt examensarbete är enligt Arfwedson & Ödman (1998) en kvalitativ 

forskningsmetod. I förberedelserna av våra examensarbeten passade vi på att testa våra frågor 

på våra partnerförskolor, både via enkäter och genom personliga intervjuer. Vi kom då fram 

till att personliga intervjuer passade bättre att använda i våra examensarbeten än enkäter, 

eftersom de intervjuade då får en möjlighet att utveckla sina svar och vi får möjlighet att ställa 

följdfrågor. Vi kom även på att det kan vara bra att använda sig av bandspelare under 

intervjutillfällena eftersom det är svårt att hinna med att skriva ner svaren med papper och 

penna och vi ville inte riskera att missa något viktigt.  

 

2.3 Procedur 

  

2.3.1 Framställning av lådan 
 

Vi samlade ihop det material som behövdes till varje experiment, två av experimenten handlar 

om luft, två experiment handlar om kemiska reaktioner och två experiment handlar om ljud. 

Vi gick noga igenom experimenten för att se hur lång tid varje experiment kunde ta och för att 

kunna formulera tydliga och enkla lärarhandledningar. Ett foto togs på varje experiment, med 

en digitalkamera, de bilderna användes sedan i intervjuerna och då i första hand 

barnintervjuerna. Lärarhandledningarna till varje experiment skrev vi ut på datorn och 

laminerade dem så att de skulle bli extra hållbara. Där beskriver vi vilket material som 

behövs, hur man skall gå tillväga, vad som händer i experimenten och eventuella tips. En 

utomstående har sedan fått fungera som testperson genom att endast med hjälp av 

lärarhandledningarna utföra experimenten. En plastlåda med lock köptes in och dekorerades 

med självhäftande bilder av planeter och guldstjärnor. Med hjälp av en limpistol limmade vi 

fast röda och blå dekorationsstenar på locket och med stora bokstäver, som vi laminerade, 

skrev vi KEMI- OCH FYSIKLÅDAN. Detta gjorde vi för att lådan skulle få ett spännande 

och intressant uttryck och dessutom se inbjudande ut. 

 

2.3.2 Genomförande 
 

Två flickor och två pojkar som är utvalda av personalen deltog i experimenten. Kristina och 

jag började med att presentera oss sedan berättade vi för barnen varför vi var där. Vi inledde 

med de båda luftexperimenten för att sedan gå över till att göra kemiska reaktioner och 

avsluta med ljudexperimenten. Kristina och jag var båda delaktiga genom att leda vartannat 

experiment. Efter experimenten intervjuades barnen enskilt, vi delade upp oss och intervjuade 

två barn var medan de andra två fick gå ut till den övriga barngruppen. Intervjuerna har 

spelats in med hjälp av bandspelare för att sedan renskrivas på dator. Intervjufrågorna har 

utarbetats innan och har använts som en ram med eventuella följfrågor, beroende på barnens 

svar. I barnintervjuerna har vi även använt oss av bilder på varje experiment de har fungerat 

som en hjälp för barnen att reflektera på det vi gjort. Bilderna har vi lagt fram efter att vi ställt 

den första frågan. Kristina redovisar barnintervjuerna i sitt examensarbete. 
 

2.3.3 Intervjuer med pedagoger 
 

På varje förskola har tre pedagoger intervjuats med hjälp av bandspelare. Pedagogerna har på 

eget initiativ valt vilka som skulle medverka och det har varit schemat som styrt i de flesta 

fall. Intervjufrågorna har inte delats ut innan eftersom det inte i förväg varit bestämt vilken 
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pedagog som skulle kunna delta i intervjun. De pedagoger som inte hade möjlighet att träffa 

oss den dag vi var på förskolan har vi tillsammans kommit överens om en ny tid någon dag 

senare. Intervjuerna har genomförts individuellt med varje pedagog och Kristina och jag har 

båda suttit med för att kunna ställa följdfrågor, pedagogerna har tillfrågats om detta innan och 

ingen har haft något att invända. Intervjuerna har skett i ett avskilt rum där det inte funnits 

några barn eller andra vuxna och alla intervjuer har följt samma struktur. En av de nio 

pedagogerna hade tid att närvara när vi gjorde experimenten tillsammans med barnen medan 

de andra pedagogerna fått en kortare presentation av lådan vid intervjutillfället.  

 

2.4 Analysmetoder 

 

Svaren från intervjufrågorna har delats in i två underrubriker där jag utgått från mina 

frågeställningar. Under den första rubriken redovisas pedagogernas personliga uppfattning 

medan svaren under den andra rubriken fungerar som en utvärdering av det laborativa 

materialet, kemi- och fysiklådan. Pedagogernas svar har bearbetats och analyserats genom att 

söka efter likheter och skillnader i deras svar. 

  

3 RESULTAT 

3.1 Finns det ett intresse hos pedagogerna att arbeta med kemi och fysik i 

förskolan? 

 

Hur många år har du arbetat som pedagog? 

Den av pedagogerna som har arbetat kortast tid har arbetat i 5 år. De andra pedagogerna vi 

intervjuat har arbetat i förskolan under lång tid, från 15 år upp till 29 år. 

 

Har du någon utbildning inom naturvetenskap? 

Sju av de nio intervjuade svarar nej på den frågan medan en medger att hon fått en del 

utbildning genom kurser och nätverksträffar i skolområdet. Den pedagog som arbetat kortast 

tid, 5 år, anser att hon har en viss utbildning men då främst inom teknikområdet. 

 

Vad tycker du ingår i naturvetenskap? 

Tre pedagoger svarar att det handlar om att experimentera, att barnen får se och upptäcka 

olika material och olika ämnen. Tre svarar att det handlar om kemi, fysik och biologi men 

anser också att teknik och matematik borde ingå i naturvetenskapen. Två pedagoger svarar att 

det är svåra saker som hör till skolan och en av pedagogerna svarar att hon inte vet. Några av 

pedagogerna, tre stycken, nämner även att naturen ingår som en del, att man får upptäcka och 

lära sig om allt som händer där. 

 

Arbetar ni med kemi och fysik på er förskola? 

Sex pedagoger svarar direkt nej på den frågan men tre av dem berättar att de arbetat med det 

tidigare under en period. Tre pedagoger svarar att de arbetar medvetet med kemi och fysik på 

deras förskola och att det arbetet börjar redan när barnen är väldigt små. De pedagogerna 

arbetar på samma förskola, förskola 1. 

 

Hur arbetar ni? 
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Två av de tre pedagogerna berättar att de arbetar med experiment och har ett arbetsmaterial 

som heter draken Berta som handlar mycket om kemi. De har ett nära samarbete med de andra 

avdelningarna på förskolan och de börjar arbeta med experiment väldigt tidigt med de yngsta 

barnen. I skolområdet har de nätverksträffar med olika teman som man arbetar med under 

året. På förskolan finns även ett teknik- och byggrum där barnen får experimentera själva med 

olika material. Den tredje pedagogen anser att hon inte är lika insatt i arbetet med 

experimenten, som sina kollegor, men säger att hon istället arbetar med matematik.  

 

Skulle ni vilja arbeta med kemi och fysik på er förskola? 

Den här frågan ställs bara till de sex pedagoger som svarade nej på föregående fråga och alla 

sex svarar att de skulle vilja arbeta med ämnena eftersom det verkar vara tacksamt och barnen 

tycker att det är roligt. En pedagog anser att det borde finnas med som en ”röd tråd” från det 

att barnen är riktigt små. 

 

”Det verkar intressant, kul, enkelt och inte så svårt som man kanske tror att det skall vara” 

(pedagog A förskola 3)  

 

”Enkla grejer gör att man blir sugen” (pedagog C förskola 3). 

 

 Det framkommer under samtalen att pedagogerna ser vissa faktorer som kan förhindra ett 

arbete med kemi och fysik. Tre av pedagogerna anser att tiden är ett hinder och att man har 

fokus på andra saker, just nu är det språket, matematiken och pedagogisk dokumentation. En 

av pedagogerna beskriver att det har varit en stor omorganisation på deras förskola där det 

viktigaste för dem har varit att få vardagen att fungera.  

 

Anser du att det är viktigt att arbeta med kemi och fysik i förskolan? 

Alla nio pedagoger uttrycker i intervjuerna att det är viktiga ämnen att arbeta med redan i 

förskolan. De anser att det är viktigt att lägga grunden och väcka ett intresse hos barnen för 

något de kommer att träffa på senare upp i skolåldern. Flera av pedagogerna hänvisar till de 

NTA-lådor, natur och teknik för alla, som man arbetar med på många skolor. En av 

pedagogerna menar att de nog arbetar med kemi och fysik i verksamheten utan att vara 

medvetna om det. Hon beskriver att de försöker att lyssna på barnen, hur de tänker, vad de får 

sina funderingar ifrån och utifrån det gå vidare och då kommer man ju in på allt det här. Men 

hon tror också att det är viktigt med intresse och engagemang från pedagogernas sida för att 

det skall fungera. En annan pedagog menar att barnen blir fascinerade av att experimentera 

och att det är något man stöter på hela tiden. 

 

”Det är ju hela livet liksom, det är vardagen” (pedagog B förskola 3).  

 

”Barnen är mitt uppe i att försöka förstå sin omvärld om vad som händer, det är ju det som det 

handlar om” (pedagog B förskola 1). 

 

3.2 Skulle kemi- och fysiklådan kunna fungera som ett pedagogiskt material i 

förskolan? 

 

Anser du att experimenten är anpassade till barnens ålder (5 år)? 

Ja, svarar alla nio pedagoger och förklarar det med att barn i fem årsåldern kanske kan förstå 

och tänka lite längre om det som händer i experimenten. Barn i den här åldern klarar oftast av 



 9 

att uttrycka sig, att sätta ord på det de upplever men flera av pedagogerna ansåg även att 

experimenten skulle gå att använda med yngre barn.  

 

”Det är ju enkla saker men ändå lite kluriga, man bör nog vara fem år i alla fall för att kunna 

tänka lite” (pedagog C, förskola 3).   

 

”Man behöver ju inte alltid förklara exakt vad som händer, det är bara fascinerande att se, det 

kan en ettåring titta på och tycka att det är spännande” (pedagog B, förskola 1).  

 

Vad tycker du om lärarhandledningarna? 

Alla tyckte att lärarhandledningarna var tydliga, enkla och bra formulerade. Pedagogerna 

beskriver att de var bra uppbyggda med tydliga rubriker där man ser vilket material som 

behövs i de olika experimenten och att de var lätta att förstå. De tyckte även att det var bra 

med tips på hur man kan gå vidare. 

  

Är det här materialet något som du skulle kunna använda i er verksamhet? 

Nio pedagoger svarar att de gärna skulle kunna tänka sig att använda materialet i sin 

verksamhet. Tre pedagoger svarar att de blev väldigt sugna på att arbeta med detta efter att vi 

presenterat materialet. De beskriver att det kan vara ett bra sätt att komma igång om man inte 

arbetat med detta tidigare. Tre pedagoger menar att det skulle vara enkelt med en färdig låda 

eftersom det tar både tid och energi att leta fram lämpliga experiment och material. De 

utrycker en önskan om att det skulle finnas färdiga lådor att låna eller skicka efter, som NTA-

lådorna i skolan, och menar det skulle bli så mycket enklare att arbeta med detta då. En av 

pedagogerna beskriver att det finns ”sagopåsar” och menar att då borde man kunna ha en 

experimentlåda också på förskolan. En annan pedagog påpekar också att det skulle behövas 

mer utbildning/fortbildning i ämnet, om hur man kan arbeta praktiskt med detta i 

verksamheten. Hon hänvisar till att det är många på hennes förskola som arbetat i många år 

och saknar utbildning i naturvetenskap. 

 

Finns det något du skulle vilja ändra på?  

Sju pedagoger svarar att det inte finns något de skulle vilja ändra på i experimentlådan medan 

två pedagoger svarar att de inte vet eftersom de inte är så insatta. En av de sju pedagogerna 

påpekar att det skulle vara bra om vi anger i lärarhandledningarna vilken mängd av till 

exempel bakpulver och vatten man ska ha. En av de intervjuade pedagogerna hade tillfälle att 

närvara under den tid vi utförde experimenten med barnen. Hon påpekade vårt sätt att arbeta, 

att vi gav barnen tid att tänka och fundera kring experimenten och menade att det blev en 

positiv upplevelse för dem. 

 

”Ni gav barnen utrymme och ni tog er tid, får man med sig barnen så blir det en positiv 

upplevelse för dem och då lär de sig” (pedagog A förskola 1). 

 

Hon uttryckte att det var spännande och intressant att få sitta bredvid och iaktta barnens 

reaktioner utan att behöva delta. En annan av pedagogerna menade att materialet i lådan inte 

behöver ändras på men säger vidare att om hon hade arbetat med lådan tillsammans med 

barnen skulle det givit henne tankar och funderingar om olika sätt att arbeta på.  
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4 DISKUSSION 
 

4.1 Sammanfattning 

 

Pedagogernas uppfattning  

Pedagogerna som deltar i intervjuerna har arbetat i förskolan under många år och beskriver att 

naturvetenskap för dem handlar om kemi, fysik, biologi, teknik och matematik. De nämner 

även att det handlar om att experimentera, genom att upptäcka olika material och olika 

ämnen, och att upptäcka och lära sig om allt som händer i naturen. Några av pedagogerna 

upplever att naturvetenskap är någonting svårt som hör till skolan och tycker att frågan som 

handlar om vad som ingår i naturvetenskap, är svår att besvara. På förskola 1 arbetar man 

medvetet med naturvetenskap och gör olika experiment med kemi och fysik. Pedagogerna 

beskriver ett arbete som påbörjas när barnen är ganska små, där även teknik och matematik 

ingår som en del. På förskola 2 beskriver pedagogerna att de arbetat med experiment tidigare 

under en period men att de just nu arbetar mer med språket, matematik och pedagogisk 

dokumentation. Det framkommer under intervjuerna att de nog arbetar med kemi och fysik 

utan att vara medvetna om det genom att försöka lyssna på barnen, hur de tänker, vad de får 

sina funderingar ifrån och utifrån det gå vidare. På förskola 3 beskriver pedagogerna en 

omorganisation som upptar mycket av deras tid och de anser att de inte arbetar medvetet med 

naturvetenskap i förskolan även om det finns ett intresse. Alla nio pedagogerna svarar att de 

skulle vilja arbeta mer medvetet med kemi och fysik i förskolan, de är eniga om att det är 

viktiga ämnen och att det dessutom är en stor del av barnens vardag. Några av pedagogerna 

menar att det är viktigt att väcka ett intresse för någonting som man vet att barnen kommer att 

möta när de kommer till skolan. Tiden verkar vara det största hindret till varför man inte 

arbetar med ämnena och det framkommer även att pedagogerna upplever att man har fokus på 

andra saker. En av pedagogerna uppger att bristen på utbildning skulle kunna vara ett hinder 

och endast två av nio intervjuade pedagoger har någon form av utbildning i naturvetenskap.  

 

Utvärdering av kemi- och fysiklådan 

Alla pedagogerna anser att experimenten är väl anpassade till barnens ålder, som i det här 

fallet är femåringar, men säger att de skulle gå bra att använda till yngre barn om man inte 

lägger fokus på att de behöver förstå vad som händer. Lärarhandledningarna benämns vara 

tydliga, enkla och bra formulerade och alla pedagoger svarar att de gärna skulle kunna tänka 

sig att använda materialet i sin verksamhet. De menar att det skulle vara ett bra material för att 

komma igång och att det spar mycket tid att ha en färdig låda. Flera av pedagogerna uttrycker 

en önskan om att det borde finnas färdiga lådor att låna eller beställa och att det skulle 

underlätta ett eventuellt arbete. Pedagogerna svarar att det inte finns något de vill ändra på i 

lådan men säger samtidigt att det kan vara svårt att svara på den frågan efter att bara ha tittat 

på materialet. Den pedagog som hade möjlighet att närvara när vi utförde experimenten 

tillsammans med barnen var väldigt positiv till materialet och det sätt vi utförde experimenten 

på. 

 

4.2 Tillförlitlighet 

 

Generaliserbarhet 

Resultatet i undersökningen visar hur det ser ut på just de här tre förskolorna. Eftersom endast 

nio pedagoger, från tre förskolor, deltagit i intervjuerna kan man inte generalisera och säga att 
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deras uppfattningar kan gälla för alla pedagoger eller förskolor i kommunen. Vi hade några 

kriterier att utgå från i valet av förskolor för att göra undersökningarna något bredare. 

Förskolan skulle vara ny för oss, med det menar vi att Kristina och jag inte skulle vara kända 

av vare sig barn eller pedagoger. Förskolorna skulle inte vara belägna inom samma 

skolområde eftersom vi ville få en bredare bild av hur det kan se ut på olika förskolor i 

kommunen. Vi tittade även på förskolornas profilering och ingen av förskolorna angav, i 

broschyren, att de arbetade med naturvetenskap eller experiment. Även om det sedan visade 

sig att förskola 1 gjorde det. 

 

Reliabilitet 

Personalen på respektive förskola har själva valt ut vilka pedagoger som skulle delta i 

intervjuerna. Frågorna har inte delats ut innan eftersom vi inte i förväg visste vilken/vilka 

pedagoger som skulle ställa upp på en intervju. Det kändes inte heller nödvändigt eftersom vi 

var intresserade av pedagogernas personliga uppfattning. Kristina och jag har båda suttit med 

under intervjuerna för att kunna ställa eventuella följdfrågor, något som de intervjuade har 

blivit tillfrågade om innan och godkänt. Intervjuerna har skett i ett avskilt rum där det inte 

funnits några barn eller andra vuxna och alla intervjuer har följt samma struktur. En av de nio 

pedagogerna hade tid att närvara vid experimenten tillsammans med barnen, de andra 

pedagogerna fick en kortare presentation av lådan vid intervjutillfället.  

 

Validitet 

De pedagoger som frivilligt valt att delta i intervjuerna har blivit informerade om att de när 

som helst kan välja att avstå sitt deltagande. De har även blivit informerade om att det är deras 

personliga uppfattning vi är intresserade av och att det därför inte finns något rätt eller fel svar 

på intervjufrågorna. Vi anser därför att pedagogerna besvarat frågorna på ett ärligt sätt även 

om vi kunde märka att en del frågor var svåra att besvara. Alla intervjufrågor har känts 

relevanta och blivit besvarade även om den sista frågan: finns det något du skulle vilja ändra 

på? krävde en del förklaring av oss. Vi hade nämligen hoppats och önskat att fler av 

pedagogerna hade kunnat vara med när vi gjorde experimenten tillsammans med barnen och 

på det sättet fått en närmare presentation av kemi- och fysiklådan. Vi tror då att den frågan 

varit enklare att besvara. Beslutet att använda bandspelare vid intervjuerna var bra eftersom vi 

då kunde koncentrera oss på frågorna och svaren. Men vi märkte, när vi skulle skriva ut 

intervjuerna på datorn, att det var flera svar som var ofullständiga, halva meningar, trots att 

både Kristina och jag ansåg att vi hade uppfattat vad den intervjuade menade. De svaren togs 

bort i datorutskriften och pedagogerna fick läsa igenom och godkänna intervjun och det som 

blivit sagt. Arwedson & Ödman (1998) menar att om den intervjuade får läsa igenom, 

godkänna och eventuellt korrigera intervjuutskriften blir intervjun ”sannare”. Det är även en 

etisk princip att den intervjuade får tillfälle att läsa igenom materialet innan det används. 

4.3 Teoretisk tolkning 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka om kemi- och fysiklådan med sina 

experiment var lämpade för barnen i förskolan och om den kan användas som ett pedagogiskt 

material. Vi ville även väcka ett intresse hos både barn och pedagoger för ämnena kemi och 

fysik i förskolan.  

 

Finns det ett intresse hos pedagogerna att arbeta med kemi och fysik i förskolan? 

Av resultatet i undersökningen drar jag den slutsatsen att det finns ett intresse hos alla 

pedagogerna, som deltar i intervjuerna, att arbeta med kemi och fysik i förskolan. Det 

framkommer under intervjuerna att pedagogerna anser att det är ett viktigt ämne att arbeta 

med och att det dessutom är en stor del av barnens vardag. I läroplanen för förskolan (Lpfö98) 
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står det inte uttryckligen att man skall arbeta med kemi och fysik men det står att utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära skall ligga till grund för den pedagogiska verksamheten. Jag tolkar 

det som att det är vi pedagoger som arbetar i förskolan som måste skapa en miljö som bidrar 

till detta. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att barnen redan i förskolan bör få 

vara med om intressanta upplevelser av naturvetenskapliga fenomen och att pedagogerna bör 

göra barnen uppmärksamma på vad som händer i olika experiment. De beskriver att man kan 

ge barnen en ”känsla för något”(s.80) genom att låta dem fundera på vad som händer och 

varför det händer, i de olika experimenten. Barnen får då en möjlighet att lära sig olika 

begrepp som de sedan kan använda och känna igen när de blir äldre. Ett av förskolans mål att 

sträva mot är just att barnen ”tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband 

och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.”(Lpfö98). Elstgeest och Harlen (1996) beskriver 

att barn behöver naturvetenskap, lika väl som de behöver lära sig om siffror och bokstäver, för 

att få förståelse för och hjälp att tolka sin omvärld. Författarna påpekar även att det är viktigt 

att börja tidigt med det arbetet eftersom det kan underlätta att barnen upplever det 

vetenskapliga arbetssättet som svårt och krångligt. 

 

Det finns mycket i litteraturen som talar för att vi skall arbeta med naturvetenskapliga ämnen 

redan i förskolan och då kan man ju undra varför vi inte gör det? Olika faktorer spelar 

naturligtvis stor roll och flera av pedagogerna belyser att tiden är en viktig orsak samt att det 

finns andra saker som ”ligger i tiden” och är det man har fokus på just nu. På förskola 2 

berättar pedagogerna att de har arbetat medvetet med experiment för några år sedan eftersom 

det ”låg i tiden” just då men att det arbetet har fått stå tillbaka eftersom det kommer nya saker 

hela tiden. Nu arbetar de mer med språket, matematik och pedagogisk dokumentation 

eftersom det är det som ”ligger i tiden” just nu. Jag tror att det kan finnas en fara i att vi låter 

annat styra, att det hela tiden kommer nya saker som ”ligger i tiden”. Vi behöver inte 

konstruera nya situationer om vi tar tillvara på det som händer i den dagliga verksamheten, 

både ute och inne, på förskolan. Det framkommer även under intervjuerna att pedagogerna 

anser att man borde arbeta mer medvetet med naturvetenskap som en del av vardagen men att 

det kräver ett intresse och engagemang för ämnet från pedagogerna. Elfström m.fl (2008) 

menar att det finns många likheter mellan barn och vuxnas sätt att lära sig nya saker. Att 

utforska och undersöka är att jämföra med ett naturvetenskapligt arbetssätt och att hitta 

naturvetenskapen i vardagen kräver en medvetenhet hos pedagogen. Jag instämmer med detta 

och menar att även om intresset finns så kanske man ändå känner en viss osäkerhet, att man 

inte har den kunskap som krävs. Karin Persson-Gode skriver i Naturvetenskap och miljö i 

förskola och förskoleklass (2008) att man inte behöver göra arbetet för avancerat, det räcker 

att barnen blir intresserade och får hitta egna förklaringar till det som händer. Persson-Gode 

påpekar att barn är nyfikna och tycker om att upptäcka nya saker. Det anser jag att man som 

pedagog bör ta tillvara på. 

 

Skulle kemi- och fysiklådan kunna fungera som ett pedagogiskt material i förskolan? 

Intresset för vår kemi- och fysiklåda var stort hos både barn och pedagoger som deltog i 

undersökningen. Pedagogerna ansåg att experimenten i lådan var väl anpassade till barnens 

ålder men tyckte även att de skulle fungera bra att använda till yngre barn. En stor del av 

framställandet av lådan har varit att välja ut experiment som skulle vara intressanta och 

lockande för barnen med enkelt material som oftast finns tillgängligt på förskolan. Flera av 

pedagogerna påpekade att det skulle spara mycket tid att ha en färdig låda att tillgå och menar 

att det borde finnas lådor att skicka efter eller att låna. En av pedagogerna undrade dessutom 

om vi skulle sälja vår låda, vilket inte var vårt syfte. Det verkade inte som att de tänkte på att 

de själva skulle kunna sammanställa en liknande låda till sin egen verksamhet. Elfström m.fl 

(2008) påpekar att kemilaborationer kanske inte hör till vardagen i den svenska förskolan och 
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säger att det kan bero på att pedagogerna inte är medvetna om att det går alldeles utmärkt att 

använda sig av vanliga specerier som finns hemma, enkla saker som går att utforska och 

undersöka.  

 

Lärarhandledningarna fungerade bra och pedagogerna ansåg att de var tydliga, enkla och 

välformulerade. En pedagog påpekade att det skulle vara bra om vi angav vilken mängd av till 

exempel bakpulver som behövdes till experimenten. Det tog vi till oss och ändrade på innan 

vi kopierade dem och delade ut alla lärarhandledningar till varje förskola, som tack för att de 

tagit emot oss. Alla pedagoger svarar att de gärna skulle kunna tänka sig att använda 

materialet i sin verksamhet och menar att det skulle vara ett bra material för att komma igång 

att arbeta med kemi och fysik. En av pedagogerna påpekar att det skulle behövas mer 

utbildning/fortbildning i ämnet och tips på hur man kan arbeta praktiskt med detta i 

verksamheten. Hon hänvisar till att det är många på deras förskola som arbetat i många år och 

saknar utbildning i naturvetenskapliga ämnen. En anledning till att man inte arbetar medvetet 

med kemi och fysik med de yngre barnen menar Elfström m.fl (2008) kan vara att 

pedagogerna anser att de saknar kunskaper i ämnet och att de därför väljer bort det och 

prioriterar andra saker istället. 

 

Sammanfattning av barnens resultat 

I Kristina Källbergs examensarbete, Kemi- och fysiklådan – ett material för förskolan, 

framgår att barnen var väldigt intresserade av materialet och att de förstod flera av fenomenen 

i de olika experimenten som genomfördes. Totalt deltog elva barn från tre olika förskolor i 

undersökningen som utfördes med experiment och intervjuer. 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

 

Under min utbildning till förskollärare med inriktning natur, teknik och matematik har mitt 

intresse för att arbeta med kemi och fysik med yngre barn väckts. Jag känner att det är 

någonting som jag vill utveckla ytterligare och ser fram mot att få arbeta med i förskolan. 

Examensarbetet gav oss en möjlighet att arbeta fram ett laborativt material som vi dessutom 

kunde testa på barn och pedagoger, som befinner sig i verksamheten. Resultatet i 

undersökningen visar att det finns ett intresse hos pedagogerna för att arbeta med kemi och 

fysik i förskolan men att det arbetet inte alltid blir av. Pedagogerna anser att tidsbrist är den 

största orsaken till detta men påpekar även att det skulle behövas mer kunskap i ämnet och 

tips på hur man rent praktiskt kan gå tillväga. En låda med olika experiment skulle kunna 

fungera som ett pedagogiskt material och vara en hjälp i detta arbete, anser pedagogerna, 

eftersom det skulle spara både tid och energi. En tanke vi har med kemi- och fysik lådan är att 

den skall kunna utvecklas ytterligare med fler experiment och lärarhandledningar. 

Experimenten skall även kunna bytas ut om man vill göra lådan mer inriktad mot ett speciellt 

tema, till exempel vatten eller luft, eller varför inte ha flera olika lådor? På många förskolor 

skulle jag dessutom önska att det skulle finnas en ”experimentvrå”, likaväl som det med stor 

sannolikhet finns en ”dockvrå”. Det tror jag skulle bidra till att skapa en stimulerade miljö 

som väcker både nyfikenhet och intresse hos många barn. 

 

Det skulle även vara intressant att göra en undersökning över alla förskolor i en kommun för 

att se hur många som arbetar med naturvetenskapliga ämnen och hur de arbetar. Erbjuder 

kommunen fortbildningskurser till redan verksamma pedagoger, där teori varvas med 

praktiska exempel? Jag anser dessutom att det i förskollärarutbildningen, oberoende av vilken 



 14 

inriktning man valt, borde finnas fler kurser som riktar sig mot det naturvetenskapliga 

området.  
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Bilaga 1 

Bild på Kemi-och fysik lådan 

 

 

 

 

Bild på innehållet i Kemi -och fysik lådan 
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Bilaga 2 

 

Lådans innehåll 

 

 Två PET-flaskor i valfri storlek 

 Dubbelgängad kork med hål i mitten (beställ från Tom tits eller 

sciencecenter på Laxön i Älvkarleby.) 

 Fyra  PET-flaskor med avsågad botten  

 Ballonger 

 Tejp 

 Värmeljus  

 Bomullstussar 

 Vulkan i plast (går att göra en egen av modellera) 

 Bakpulver  

 Karamellfärg  

 Diskmedel 

 50ml Spruta 

 Pipett 

 Bomullstråd/varpgarn 

 Gafflar 

 Tändstickor 

 Stämgaffel A-440Hz 

 Filmburk 

 Vattenglas 

 sax 

 Små plastlådor till förvaring (finns att köpa på Ikea) 
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Bilaga 3 

Luft byter plats med vatten 

Material: 

 Två PET-flaskor 

 Dubbelgängad kork med hål i mitten 

 Vatten  

 ev. karamellfärg 

 

Gör så här: 

 håll två PET-flaskor bredvid varandra en med vatten och en tom 

 skruva ihop flaskorna med den tomma flaskan överst 

 fråga barnen vad de tror som händer när du vänder på flaskan 

 vänd sedan på flaskan. Undvik att trycka på flaskorna. Vad händer? 

 skruva bort den tomma flaskan. Fråga barnen vad som händer nu om man 

vänder på flaskan med vatten i. 

 Skruva ihop flaskorna igen. Fråga barnen hur vattnet och luften ska kunna 

byta plats. Få fart på vattnet i en cirkelrörelse. 

 

Vad händer: 

Den tomma flaskan är egentligen inte tom utan fylld med luft. Luften håller 

emot vattnet så det inte rinner ner i den tomma flaskan. Samma sak när man 

tar bort den tomma flaskan för luften utanför håller emot vattnet. När vi 

sätter fart på vattnet så pressas det år sidorna i flaskan. Luften får då plats 

att passera i mitten. En lufttunnel bildas i vattnet som en virvel. 
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Luft i rörelse 

Material 

 PET-flaska med borttagen botten 

 Ballong 

 Tejp 

 Ljus och bomullstussar 

 

Gör så här 

 Såga eller klipp av botten på en PET-flaska. 

 Klipp upp ballongen så att du kan spänna den över den avsågade öppningen 

på flaskan 

 Tejpa fast ballongen över öppningen 

 Låt barnen fundera på hur de ska sätta fart på luften i flaskan 

 Låt dem försöka flytta bomullstussar med hjälp av luften i flaskan. 

 Prova på att släcka ett ljus med hjälp av luftpuffen från flaskan. 

 

Vad händer: 

Genom att dra i ballongen och sedan släppa, så får luften i flaskan fart. 

Luftens atomer pressas ihop och kommer ut ur flasköppningen som en 

luftpuff. Barnen ser då att man kan få fart på luften som finns i flaskan. 

 

Tips: 

 Det kan vara bra med små pet-flaskor för att lättare få på ballongen.  

 Låt barnen prova själva först att få fart på luften 
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Vulkanen vaknar 

Material: 

 Vulkan (går att göra en egen av modellera) 

 Bakpulver 

 ljummet vatten 

 karamellfärg 

 diskmedel 

 

Gör så här: 

 Häll i bakpulver ca 1 tesked 

 Tillsätt 1 droppe diskmedel och lite karamellfärg 

 Häll i ljummet vatten i vulkanen 

 

Vad händer: 

När bakpulver och vatten möts sker en kemisk reaktion. Diskmedlet och 

karamellfärgen ger mer effekt med färg och bubblor. En kemisk reaktion är 

när två ämnen reagerar med varandra och ett nytt ämne bildas. I det här 

experimentet är det nya ämnet koldioxid.  

 

Tips: 

Ha inte bråttom och låt barnen fundera på vad som kommer att hända. 
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Bakpulverbomben 

  

Material: 

 En filmburk med lock 

 ljummet vatten 

 bakpulver 

 

Gör så här: 

 Häll ½ tsk bakpulver i en filmburk.  

 Tillsätt ca. 1 msk vatten och sätt på locket snabbt 

 Ställ burken på golvet på behörigt avstånd  

  

 

Vad händer: 

När bakpulver och vatten möts sker en kemisk reaktion. En kemisk reaktion 

är när två ämnen reagerar med varandra och ett nytt ämne bildas. I det här 

experimentet är det nya ämnet koldioxid. Koldioxid är en gas och gas tar 

större plats än fast och flytande ämne. Därför bildas ett tryck i burken när 

man sätter på locket och locket flyger av. 

 

  

Tips: 

Ha inte bråttom och låt barnen fundera på vad som kommer att hända. 
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Ljud i gafflar 

 

Material: 

  Sytråd eller bomullstråd 

 gafflar 

 

Gör så här: 

  Klipp av två trådar (ca 2dm) 

 Knyt fast trådarna i gafflarna 

 Håll i trådarna med händerna, låt gafflarna hänga fritt och låt dem svänga 

så att de slår mot bordskanten. Lyssna hur det låter. 

 Tryck sedan trådarnas ändar mot öronen och låt gafflarna slå mot 

bordskanten. Hur låter det nu? Blir det någon skillnad? 

 

Vad händer: 

Ljud är en vågrörelse. För att vi ska kunna höra ljud så måste det fortplanta 

sig i något ämne till exempel fast, flytande eller gas. Ljud kan inte röra sig i 

vakuum. Ljudvågorna från gafflarna går genom trådarna som är ett fast ämne. 

Ljudet förstärks då mot när det går genom luften som består av  gas. Ljudet 

fortplantar sig snabbare genom ett fast ämne. Därför låter det högre när 

man håller trådarna mot öronen. 

 

Tips: 

Låt barnen röra sig runt i rummet och svänga gafflarna mot olika föremål för 

att lyssna om det låter olika/lika. 
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Stämgaffel 

  

Material: 

 Stämgaffel 

 Vatten 

 Glas 

 

Gör så här: 

 Fyll ett glas med vatten 

 Slå stämgaffeln mot ett hårt föremål till exempel mot bordet 

 Låt barnen lyssna på ljudet och känna vibrationerna i stämgaffeln 

 Doppa ner stämgaffeln i ett glas med vatten för att se ljudvågorna i 

vattnet 

 

Vad händer: 

Ljud är en vågrörelse. För att vi ska kunna höra ljudet så måste det 

fortplanta sig i något ämne till exempel fast, flytande eller gas. Ljud kan inte 

röra sig i vakuum. Vibrationerna i stämgaffeln knuffar på luftmolekylerna och 

ljudet fortplantar sig i luften. I vattnet kan man tydligt se stämgaffelns 

vibrationer. 

 

Tips: 

Undersök ljud på fler sätt till exempel spela på instrument. Gör gärna egna 

instrument. 
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Bilaga 4 

 

Bilder på experimenten 
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Bilaga 5 

Hej ! 

 

Vi är två studenter från högskolan i Gävle som går vår sista termin på 

lärarprogrammet med inriktning mot förskola. Vi ska under den här 

terminen skriva ett examensarbete. Vi har tillsammans skapat ett 

arbetsmaterial som är tänkt som ett hjälpmedel i den pedagogiska 

verksamheten på förskolan. Arbetsmaterialet berör ämnet kemi och 

fysik. Barnen ska tillsammans med oss få prova olika experiment och 

vi ska därefter intervjua barnen om materialet. 

 

Vi kommer att finnas på förskolan någon gång under vecka 41 och 42. 

 

Vi undrar om du som förälder godkänner att ditt barn medverkar i 

vår undersökning där vi testar materialet och att ditt barn får 

medverka i våra intervjuer. 

 

Inga namn eller bilder kommer att publiceras. 

 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

Lärarstuderande Kristina Källberg tel: 070-2017346 och Anneli 

Olsson tel: 0731-420423 
 

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

 

 

Ja, jag godkänner att mitt barn får 

medverka 

 

   Nej, mitt barn får inte medverka 

 

 
Barnets namn:___________________________________________ 

    

  

Förälderns underskrift:____________________________________ 
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Bilaga 6 

Intervju frågor 

  

Inledande frågor: 

 

Hur många år har du arbetat som pedagog? 

 

 

Har du någon utbildning inom naturvetenskap? 

 

 

Vad tycker du ingår i naturvetenskap? 

 

 

Arbetar ni med kemi/fysik på er förskola? 

 

 

Om ja, på vilket sätt? 

 

 

Om nej, skulle ni vilja arbeta med kemi/fysik på er förskola?  

 

 

Anser du det är viktigt? 

 

 

 

Utvärdering av ”Experimentlådan”: 

  

Anser du att experimenten är anpassade till barnens ålder (5 år)? 

 

 

Skulle de gå att använda till yngre barn i förskolan? 

 

 

Vad tycker du om lärarhandledningarna? 

 

 

Är det här materialet något som du skulle kunna använda i er verksamhet? 

 

 

Finns det något du skulle vilja ändra på? 

 
 

 

 


