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Sammanfattning:  

Denna undersökning har som syfte att ta reda på vad barnen i förskolan anser om att delta i 

kemiexperiment och vad som händer i barngruppen under experimenten. För att studera dessa 

frågor har jag gjort observationer med hjälp av videokamera och intervjuer av barnen som 

deltagit i experimenten. Barnen har visat stort intresse, engagemang, glädje och nyfikenhet 

vilket har genomsyrat experimenttillfällena. Resultaten i denna undersökning visar att 

kemiexperiment kan vara ett bra verktyg i förskolan. Barnen interagerar med varandra, 

associerar till tidigare erfarenheter i livet och ger uttryck för att uppleva, med många av sina 

sinnen. 
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1 INLEDNING 
 

Kemi i förskolan, spännande, anser jag. Därför har jag valt att göra mitt examensarbete med 

kemiexperiment som redskap och undersöka vad barnen anser om kemi och om att delta i 

experimenten. Anledningen till att jag valt att göra mitt examensarbete inom kemi är att jag 

finner det intressant och att det är ett ämne, som jag upplever, får stå tillbaka i förskolan. När 

vi läste kemi under lärarprogrammet ställde vår lärare frågor till oss studenter; ”anser ni att 

experimentet skulle kunna utövas i förskolan?”, detta uttalande satte igång tankar hos mig. Är 

kemi för svårt för förskolebarn, eller? Min specialisering är utomhuspedagogik, under kursen 

fick vi möta många olika ämnen inom naturvetenskapen. Men under specialiseringen  

upplevde jag att kemi uppmärksammades i väldigt liten grad, kemi som är grunden till hela 

vår existens här på jorden. För att förstå hur vi ska göra för att ta hand om vår miljö och förstå 

naturens olika kretslopp, som det står i Lpfö 98, (2010), är det en fördel att lära sig om kemi. I 

Lpfö 98, (2010) står det i målen för förskolan att man ska utveckla sin förståelse och sitt 

kunnande om enkla kemiska processer. Genom min erfarenhet ute i förskolans verksamhet har  

jag inte kommit i kontakt med kemiexperiment eller annat arbete med kemi. Jag har inte 

heller hört någon pedagog ute i förskolans verksamhet prata om att de i framtiden ska arbeta 

med kemi i förskolan. Jag har valt att utföra experiment som innehåller enkla kemiska 

processer och testa dem tillsammans med barnen i förskolan. Genom detta arbete får jag 

möjlighet att undersöka om de finner kemi intressant, roligt, vad som händer i barngruppen 

under experimentens gång och om deras uppfattning av enkla kemiska processer.  

1.1 Bakgrund 

FN har utsett 2011 till kemins år, ett steg i FN:s årtionde för hållbar utveckling. Syftet med 

detta är att öka allmänhetens förståelse för kemins betydelse för att lösa samhällets problem 

med bl.a. växthus effekten och den minskade tillgången på olja. Ett viktigt mål som FN har är 

att öka ungdomars intresse för kemi. (Zeidler, 2011) 

 

Skolinspektionen har i en kvalitetsgranskning sett närmare på den pedagogiska verksamheten 

i förskolan, 16 förskolor var med i undersökningen. Granskningen visar att inte alla mål att 

sträva mot förekommer i verksamheten. Att förstå naturvetenskapliga fenomen är ett av 

strävansmålen som ofta får stå tillbaka i verksamheten, det är ett område som upplevs som 

svårt att genomföra, menar flera av pedagogerna som ingått i granskningen. När man arbetar 

med naturvetenskap i förskolan gör man ofta det utan någon reflektion. Pedagogerna, som 

ingår i förskoleverksamheterna som ingått i granskningen, talar om vad man gör i förskolan 

men inte varför och vad barnen får ut av det. (http://www.skolinspektionen.se 20110901) 

 

I den nya reviderade läroplanen för förskolan, står det att barnen genom förskolan ska få en 

förståelse om sin delaktighet i naturens kretslopp och att förskolan ska lägga stor vikt vid 

miljö- och naturvårdsfrågor. I målen för förskolan står det att man ska sträva efter att barnen 

utvecklar sin förståelse för kemiska processer. Förskolläraren ansvarar för att inspirera till 

lärande och att övergången till förskoleklass och fritidshem blir bra. (Lpfö98,  2010)  

1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1 Vad är kemi 
 

http://www.skolinspektionen.se/
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Luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter, allt i vår omvärld, även vi människor, är 

uppbyggt av materia. Materia består av atomer och molekyler (Woodford, 2005). Det finns 

omkring 100 grundläggande kemiska ämnen, grundämnen. Grundämnena är indelade i det 

periodiska systemet efter atomnummer från 1 till 118. För att alla runt om i världen ska förstå 

vilket ämne som är vilket, skrivs varje grundämne med en eller två bokstäver t.ex. O som 

betecknar grundämnet syre. Ett grundämne är rent och oblandat och genom att känna till dem 

kan kemisterna lära sig mer om deras olika egenskaper. Genom kemiska reaktioner reagerar 

olika ämnen med varandra och ett nytt ämne bildas, helt olikt från de ursprungliga ämnena, en 

kemisk förening. (Parker, 1990) Vatten är ett exempel på en kemiskförening, två väteatomer 

och en syreatom. Ämnen förekommer i olika former; gas, flytande-  eller fast form. Många 

ämnen kan finnas i alla dessa olika former t.ex. vatten; vatten ånga, rinnande vatten och is. 

Kemi handlar om ämnen, olika ämnens blandning, hur man kan blanda dem för att bilda nya 

ämnen och även om hur man kan skilja olika ämnen åt. (Persson, 2004)  

 

1.2.2 Kemi i vår vardag 

Vetenskapen menar att livet på jorden kom till tack vare komplexa kemiska föreningar som 

kopierade sig själva under en tid av miljardtals år (Newmark, 1998). Vi människor är 

uppbyggda av kemiska ämnen, huvudsakligen proteiner, fetter och kolhydrater. För att livets 

kemi ska kunna äga rum behöver dessa molekyler svängrum att kunna röra sig, för kunna 

blanda sig med varandra och reagera med varandra. Därför är vår kropp full i vatten, vi består 

till ca 65 % av vatten, där kan molekylerna flyta eller lösa sig. Vatten som är en blandning 

mellan två väteatomer och en syreatom, är livsviktigt för oss människor, utan vatten i vår 

kropp stannar alla livsviktiga kemiska reaktioner. (Parker, 1990) Livets vatten, vårt 

dricksvatten som vi tappar upp ur kranen hemma är drickbart tack vare kemikalier. Våra 

simbassänger på badhuset hålls rena med hjälp av kemikalier. (Newmark, 1998) Vi människor 

behöver även syre som finns i luft, för att överleva. Luft finns överallt omkring oss, men det 

är inte en självklarhet att det finns syre i luften. Vi människor andas in luft och andas ut en 

restprodukt, koldioxid, vi förbrukar syret som finns i luften. Syre, produceras av växterna 

genom fotosyntesen. Fotosyntesen som sker inne i växterna är livsviktigt för oss människor 

och djur. Växterna är kemiska fabriker som av solljus, vatten och koldioxid tillverkar glukos 

och syre. (Hallberg, Eriksson, 1981) Det är viktigt att människorna inte skövlar all regnskog 

som är den största syreproducenten, jordens lungor. (Parker, 1990)   

 

Syror är sura och dess motsats heter basisk på kemispråk. Citroner och andra frukter som är 

syrliga innehåller syror, vi använder syror t.ex. för att konservera mat. Basiskt är t.ex. tvål, 

bakpulver och tvättmedel. Vår tandkräm är basisk, de bakterier som äter upp matresterna vi 

har på våra tänder avger syror som lägger sig på tänderna, då neutraliserar vi syran med något 

som är syrans motpol, basiskt. Kalkavlagringarna i duschen är basiska, de tar vi bort med 

hjälp av syra. Sur strömming, är just sur. När strömmingen stängs in i sina tunnor för att 

lagras bildas syror som gör att den håller sig mycket länge. De vita bollarna som ligger på 

bondens åkrar innehåller surt gräs, man sprutar myrsyra på gräset och gräset blir konserverat, 

på så sätt kan korna äta gräs även under vintern. (Persson, 2004)   

 

Syror och baser är viktigt att känna till i arbetet med hållbar utveckling. Surt regn, som kan 

vara lika surt som ättika, sjöar som är sura och fiskar som dör. Gaser från bl.a. fabrikernas 

skorstenar, från våra hus när vi eldar och bilarnas avgaser stiger upp i luften, möter vatten i 

molnen, en kemisk reaktion sker och bl. a. svavelsyra bildas. Svavelsyran följer med regnet 

ned i våra sjöar och marker, växter och djur drabbas. Fisken och växterna överlever inte i 

försurat vatten. Det sura regnet fräter även på byggnader och gamla statyer som stått i 

hundratals år börjar vittra sönder. (Persson, 2004)  
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Luftföroreningarna ställer även till andra problem för vår jord. En del av de gaser vi släpper ut 

lägger sig som ett täcke runt vår jord och gör att mer värme från jorden stannar kvar. Jorden 

får ett varmare klimat, med naturkatastrofer som följd. (Persson, 2004) Forskarna tar fram nya 

kemiska ämnen som vi använder här på jorden t.ex. freon som användes i kylskåp och 

förekommer i sprayflaskor, när freonerna möter ozonskiktet runt jorden förstörde freonen 

ozonmolekylerna. (Parker, 1990) Ozonlagret är livsviktigt för allt liv på jorden, det skyddar 

oss från de starkaste av skadliga ultravioletta strålarna från solen som framkallar hudcancer. 

(Smith, 1981) 

 

Vi människor är beroende av att kemiska reaktioner pågår i vår kropp. När vi tuggar vår mat 

börjar en kemisk process redan i munhålan, nedbrytning av fett och stärkelse sker med hjälp 

av ämnen som amylas och lipas. Men ibland blir blandningarna fel och magsyran i magsäcken 

blir för sur, vi får halsbränna. Genom kemin vet man att för att neutralisera syra används en 

bas, t.ex. Samarin. I vår hjärna pågår ständigt kemiska processer, t.ex. under sömnen 

utsöndras seretonin i jämna intervaller, seretonin är ett viktigt ämne som styr parasömnen. 

Seretonin bildas från tryptofan, ett ämne som även finns i mjölk. Därför kan ett glas mjölk 

vara bra att ta innan insomnandet. (Ingvar, Lindahl, Kiessling, Sundell, 1981)  

 

Även i köket använder vi oss av kemi. När vi bakar bröd använder vi oss av jäst, när jäst 

kommer i kontakt med ljummet vatten och socker börjar den att arbeta. Inne i degen bildar 

jästen koldioxid som får degen att svälla. (Newmark, 1998) Bakpulver bildar även det 

koldioxid vid kontakt med vatten. Mjölken som så snabbt stiger och kokar över vid 

uppvärmning är en reaktion som många varit med om. Det som händer är att en avgasning av 

mikroemulsion inleder kokningen och den jäser upp mycket snabbt. (Lindqvist, 1981)  

 

Plast görs på kemisk väg och finns i många former, hårda, mjuka, tunna. Man kan använda 

plast till att göra kläder av på 40-talet gjorde nylonstrumpan stor succé världen över, idag har 

vi många olika plastplagg som t.ex. Gore Tex som inte släpper igenom vätska utifrån endast 

inifrån, tyget andas. Många plaster är inte biologiskt nedbrytbara och t.ex. plastmattorna i våra 

hus är väldigt giftiga vid förbränning. Numera kan man ta tillvara vissa plaster och 

återanvända dem, t.ex. PET flaskor används till att göra bl.a. fleecetyg. (Newmark, 1998) 

 

Det finns många kemiska medel som är farliga, som ska hanteras med respekt. Ett stort antal 

av de burkar vi har hemma i städskåpet innehåller farliga medel. Tvättmedel, 

maskindiskmedel, toalettrengörare och målarsoda är exempel på farliga kemiska medel. Dessa 

är försedda med varningslappar som man ska ta på största allvar. Det finns ämnen som är så 

frätande att de fräter på huden och vissa ämnen kan vara så starkt frätande att det kan göra hål 

i glas och metall. (Persson, 2004)  

 

1.2.3 Barns lärande, olika teorier 
Hur kunskap utvecklas hos barn finns det många olika uppfattningar om. Ebbinghaus var en 

experimental- psykolog och verksam under den senare delen av 1800- talet. Han menade att 

människans intellekt kunde jämföras med en bandspelare som bandade av verkligheten. 

Inlärning, menade Ebbinghaus, var att kopiera och memorera, ju mer man kunde memorera 

desto bättre inlärningsförmåga hade man. Övning ger färdighet, menade han och förordade 

upprepningar och repetering vid inlärning. Minnesforskare har påvisat hur snabbt man 

glömmer den kunskap man fått genom detta sätt av inlärning men denna förmedling är ändå 

ett sätt som används av lärare i skolan än idag. (Doverborg, Pramling, Qvarsell, 1987) 
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Piaget, verksam under 1900- talet, menade däremot att det är barnet själv som skapar och 

utformar förståelsen, information som når barnet, bearbetar barnet själv och skapar en mening 

och betydelse av. Piaget menar att barns förståelse för olika fenomen är styrt av tidigare 

erfarenheter och kunskaper, det innebär att alla barn uppfattar det de ska lära sig om sin 

omvärld på olika sätt. Barns sätt att tänka genomgår olika stadier, menar Piaget, barnen går 

från ett sätt att tänka till ett kvalitativt annorlunda sätt att förstå omvärlden. Dessa stadier 

bygger på varandra, vad barnen kan lära sig beror på i vilket stadie barnet befinner sig i sin 

utveckling. Inlärning, enligt Piaget, beror inte på hur mycket man kan, utan på hur och vad 

man tänker. Hans tankar var att man ska ge barnen många erfarenheter från det stadium de 

befinner sig i så att de får en bra grund att stå på inför nästa stadium de ska in i. (Doverborg, 

Pramling, Qvarsell, 1987)  

 

Vygotsikj, verksam under 1920-30- talen, lägger stor vikt vid barns samspel med omvärlden 

för kunskapsutvecklingen. För barns tankeutveckling betonar han kulturen och 

kommunikationen mellan människor, för den inre förståelsen, menar Vygotskij, att det sociala 

samspelet är viktigare än de inre strukturer som finns inom barnet. Vygotskij menar att det 

finns utvecklingsutrymmen där inlärning är möjlig, som han kallar proximala 

utvecklingszoner.  Den proximala utvecklingspotentialen som barn har är bredden av lösa 

problem själv och möjligheten till att kunna lösa problemet tillsammans med en vuxen eller 

en kamrat med mer kunskap. Barn lär först i ett samspel med omvärlden, menar Vygotskij, för 

att sedan bearbeta kunskapen inom sig själv, mentalt. Vygotskij menar att språk går före tanke 

och Piaget menar att tanke går före språk. Någonting som både Vygotskij och Piaget betonar 

är att undervisning måste utgå från barnets spontana uppfattning men Vygotskij framhåller 

vikten av interaktion mellan människor medan Piaget understryker barnets reella hanterande 

av objekten som särskilt viktigt. (Doverborg, Pramling, Qvarsell, 1987)  

  

När anser barn att de lär sig, är en fråga som Pramling (1986) studerat. Studien visar att barn 

uppfattar att de lär sig på olika sätt. De flesta barn i förskole- och lågstadieåldrarna svarar på 

frågan; vad de lärt sig, med att förklara en aktivitet eller annan fysisk handling t.ex. att de lärt 

sig slå en kullerbytta. Några barn svarade i Pramling (1986) någonting de fått veta, t. ex. att 

Eiffeltornet är 315 meter högt. En annan grupp barn i samma ålder svarade med någonting de 

förstått, t. ex. att de förstod innan de fått ett syskon att det kunde bli en bror eller en syster 

men inte förrän de såg syskonet på BB att de inte kunde leka med honom/henne. Barn har 

olika sätt att tänka och vissa ger endast uppfattning av att de lärt sig göra något, medan andra 

barn kan uttrycka sig genom alla tre olika uppfattningarna. Uppfattningen om hur man lär sig 

någonting kommer när barnen lärt sig skilja på orden kunna och vilja. De yngre barnen drar 

ett ärlikamedtecken mellan att vilja och kunna och om det är något de inte kan säger de ofta 

att de inte vill. På frågan om hur de lärt sig någonting svarar de yngsta barnen; att de inte 

lärde sig utan bara gjorde, när de kommit lite längre i utvecklingen redogör  de att vid en viss 

ålder lär man sig, t. ex. när jag fyller fem år då kan jag cykla men till slut drar barnet en 

parallell mellan att vara delaktig och att lära sig. (Doverborg, Pramling, Qvarsell, 1987)  

När barnen själva är med att utforma det de gör, skapar de sina egna regler som de själva 

förstår och accepterar. Nyfikenheten är drivkraften i kunskapandet. När barn samarbetar och 

provar sig fram med olika lösningar för att göra t.ex. en såpbubbellösning handlar det inte om 

oskyldigt tidsfördriv, det är seriös grundforskning i kemi. I interaktionen mellan omvärlden, 

andra människor och sig själv händer det något, vänskap uppstår och kunskap blir till. 

(Wehner- Godée, 2000) 

 

Det spår som ristas i hjärnan när barn är mellan tre och sex år finns kvar hela livet, enligt 

forskarna, hjärnan har i den åldern som mest kapacitet (Johansson, 2004). Vi människor har 
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miljontals nervceller som kommunicerar med varandra. De grå cellerna i vår hjärna bildar nya 

kopplingar i vårt nervnät när vi lär nya saker, genom upprepning myeliniseras dessa nya 

nervtrådar och de elektriska impulserna strömmar lätt. Men för att det ska kunna uppstå nya 

kopplingar krävs stimulering av våra sinnen, detta är en förutsättning för lärande. Vi är i 

grunden samma slags människor som fanns redan på stenåldern, då utvecklades funktioner 

och sinnen som behövdes för att överleva i den dåvarande tidsepoken. Vår tid skiljer sig 

mycket i jämförelse med stenåldern och vår hjärna bearbetar enorma mängder mer 

information idag, det är en gammal hjärna som måste få träning. Smak-, lukt-, syn-, hörsel-, 

känsel-, balans- och muskelsinnet och ett samspel mellan de olika sinnena är en viktig faktor 

vid inlärning och de behöver stimulering. (Berg, Cramér, 2003) 

 

Det finns yttre faktorer som påverkar och kan hindra inlärning. Felaktiga matvanor är inte bra 

för inlärningen, läsk, godis, pizza och annan snabbmat påverkar insulinet i vår kropp och 

påverkar därmed inlärningen. Att man druckit för lite vatten, har felaktig kroppshållning och 

har fått för lite motion är andra exempel på faktorer som påverkar inlärningen. Även det 

sociala livet inverkar på inlärningen om föräldrarna har för höga förväntningar på barnet eller 

om barnet inte får tillräckligt med beröring medför detta minskad nervtillväxt. (Berg, Cramér, 

2003) 

   

1.2.4 Barn och naturkunskap 
Regnbågen med sina vackra färger som bara visar sig vid utvalda tillfällen, molnen på himlen, 

vattnet i vattenpussen och såpbubblorna som svävar mot skyn, vad är de gjorda av, allting 

inbjuder till undersökning. För ett litet barn finns det mycket som fascinerar, som inbjuder till 

en närmare titt. Många förskollärare anser att det är svårt att införa naturkunskap i arbetet med 

barnen men grunden till ett bra möte är samspel, att fråga rätt och på rätt sätt. En inledande 

frågeställning är när man frågar rakt på sak: ”Har ni sett?” eller ”Har ni lagt märke till?” den 

här sortens frågor är bra när man vill inleda något eller leda intresset mot någonting specifikt. 

Sedan kan man fortsätta med vad- frågor, vad är detta, vad hände, vad är det som låter osv.? 

Vad är bra och vad är dåliga frågor. Bra frågor tar upp ett problem som det finns en lösning på 

och de livar upp och lockar till närmare betraktande. Det är produktiva frågor som ger barnen 

chans att svara efter eget hjärta och där barnen inte känner att pedagogen väntar på ”rätt” svar. 

Dåliga frågor är de frågor som förväntar ett invecklat eller exakt svar från barnet, där barnet 

känner en förväntning på sig att komma med det som läraren anser som ”det rätta svaret”. 

Varför- och hur frågor är viktiga frågor, som barn använder sig av ofta men om man som 

pedagog använder dem kan barnen känna sig förhörda och få en känsla av att de måste 

komma med ett ”riktigt” svar. (Elstgeest, 2002) De öppna och forskande frågorna är de bästa, 

menar Johansson (2004), när man vill att barn ska ha ett samspel med naturen.  

 

Barn upptäcker och ser mycket i naturen men för att de ska se och observera ett fenomen 

under en lite längre tid krävs ofta uppmuntran och bra val av pedagogerna. Om de ska kunna 

behålla koncentrationen bör det vara intressant och spännande, inte slentrian och tråkigt. Det 

är av största vikt att lyssna på barnen och deras tankar och föra en diskussion om det man 

iakttar.(Elstgeest, 2002) Denna sort av pedagogik använder sig även friluftsfrämjandet av, att 

barnen genom positiva upplevelser i naturen blir nyfikna på att lära sig mer och att vara rädd 

om naturen (Johansson, 2004). 

 

Susanne Thulin (2006) har i en avhandling sett närmare på arbetet med naturvetenskap i en 

förskola. Hon menar, att introducera naturvetenskap i förskolan, med språkbruket och 

förhållningssättet som medföljer, är att ge barnen ett redskap att förstå världen med. Att börja 

arbeta med naturkunskap i förskolan kan bidra till att barnen utvecklar ett intresse för 
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naturkunskap och att de får lust att lära mer om ämnet. En intressant iakttagelse som har 

kommit fram i studien är det språkbruk som man använder sig av vid arbetet kring Livet i 

stubben, ett temaarbete som förskolan har om livet som finns i en stubbe. Studien visar att det 

är antropomorfistisk språkbruk som används till största delen vid arbetet och det är 

förskollärarna främst som använder sig av detta sätt att uttrycka sig. Detta menar Thulin kan 

ha både ha fördelar och nackdelar dels att man fångar barnens intresse och kan använda sig av 

detta språkbruk för att anknyta till olika naturvetenskapliga begrepp men det kan även finnas 

risk att fastna i denna antropomorfistiska värld. (Thulin, 2006)   

 

Thulins avhandling är uppdelad i tre delstudier, vilken hon i den tredje studien behandlar 

barns frågor under en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan. Frågor som barnen ställer kan 

ses som mått på deras intresse, uppmärksamhet och deras vilja att förstå och lära. Resultaten 

visar innehållsinriktade barn som vill förstå och komma naturvetenskapen nära inpå. Barnen 

visar även en empatisk förmåga och de tar del i sina vänners lärande och upplevelser. I 

samspelet mellan barn och förskollärare syns kompetenta barn och deras intressefokus 

framträder tydligt. Genom de frågor barnen ställer under studien visar det på ett nyfiket barn 

som vill ta del av det naturvetenskapliga sammanhanget. För att få förståelse, att möta 

innehållet och tolka vad de ser använder sig barnen av frågor. (Thulin, 2006)     

 

1.2.5 Varför experimentera? 
Vi människor försöker på olika sätt förstå vår omgivning, världen vi lever i. Hemma i köket 

blandar vi olika saker för att få fram goda smaker. Barn experimenterar spontant med olika 

saker, vissa barn slickar på metall ute på vintern och fastnar, dagen efter kanske de sitter fast 

igen fast på ett annat ställe av metall, de utför själva ett experiment om olika metaller och 

kyla, av nyfikenhet. Detta är en gåva som vi ska försöka förvalta och göra någonting bra av. 

Nya kunskaper som barnen erövrar ska fånga barnens intresse, om de ska bli accepterade av 

barnen. Om barnen själva, eller i mindre grupp, får söka svar på sina frågor och att de får 

möjlighet att ställa sina egna frågor blir svaren av större intresse för dem. När de får chans att 

ställa och få svar på sina frågor och funderingar kan de få en ny syn på olika sammanhang. 

(Lagerholm, 2009) Pedagogen måste ha i tanken vad det är den söker. Ålder, begåvning och 

tidigare erfarenheter är viktiga faktorer för vilken kvalité det blir på undersökningarna, men 

det är barn och inga vetenskapsmän som bedriver forskningarna och detta måste pedagogen 

vara varse om. Barns forskningar kan vara minst så intressanta som en vetenskapsman och det 

är viktigt att man som pedagog är lyhörd och uppmärksam och inte kommer med de ”riktiga” 

svaren direkt, det kanske är barnen som har rätt och pedagogen fel. (Elstgeest, 2002) Det är 

viktigt att pedagogerna skapar en miljö där barnen känner att alla frågor och svar är lika 

värda, en miljö där man välkomnar svar och tankar av alla de slag. Genom ökat antal 

erfarenheter, att få göra med alla sinnen inkopplade, får barnen en större möjlighet att ta till 

sig nya begrepp. Learning by doing är ett begrepp som är välkänt och som ingår i Deweys 

teori om hur barn lär sig. Den teorin går ihop med vad Pramling (1988) har kommit fram till i 

sin undersökning om barns lärande, att förskolebarns syn på lära är att göra. Lära och göra 

skulle kunna ha ett ärlikamedtecken mellan sig, så mycket ansåg barnen att det hörde ihop. 

(Lagerholm, 2009)  

 

I undersökningar som gjorts om barns syn på den naturliga och den teknologiska världen och 

vilken innebörd barn ger ord som används i vetenskapliga sammanhang har man kommit fram 

till att; barn har idéer om naturvetenskapliga fenomen från att de är små, barns egna 

förklaringar är kloka och användbara förklaringar för dem själva men skiljer sig ofta mot vad 

vetenskapen säger, barnens tankar går inte alltid att påverka och ibland händer det att de 

påverkas på ett oväntat sätt när man arbetar med naturkunskap. (Elstgeest, 2002) Detta är 
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betydelsefull information när man arbetar med barn och naturkunskap. Man kan inte förutsätta 

att barnen tar in allt vi säger och vi måste respektera barnens idéer och ha i bakhuvudet att 

barn kan missuppfatta det vi säger på grund av att de redan har en förklaring till hur det ska 

vara. Genom att få prova själva genom experiment kan de upptäcka själva och bli övertygade 

om hur det egentligen är. (Osborne, 2002) 

 

1.3Frågeställningar 

Syftet med studien är att genomföra kemiexperiment i en barngrupp för att ta reda på hur de 

upplever experimenten och vad som händer i barngruppen under pågående 

experimentstillfällen.  

 

1) Vad anser barnen om att delta i kemiexperiment? 

2) Vad händer i barngruppen under experimenttillfället? 

 

2 METOD 

2.1 Urval 

För att kunna uppnå målet med min undersökning valde jag att ha barnen i förskolan i fokus. 

Jag tog kontakt med en femåringsgrupp på en förskola. Femåringsgruppen består av 16 barn 

som är från två olika avdelningar på den aktuella förskolan. 12 av dessa barn ingår i 

undersökningen, 10 obsererades och 12 intervjuades. Jag gjorde kemiexperiment med 

samtliga barn i femåringsgruppen, utom en flicka som var sjuk vid experimentstillfället hon 

skulle ha deltagit i. Anledningen till att jag gjorde experiment med 15 av de 16 barnen var att 

vi, pedagogerna och jag, ansåg att alla barn i gruppen skulle få uppleva kemiexperimenten. 

Femåringsgruppen delades in i tre mindre grupper om fem barn i varje grupp. I de två första 

grupperna, 10 barn, hade alla barn godkännanden från sina föräldrar att medverka i 

undersökningen, dessa två tillfällen videofilmades, observerades och intervjuades barnen. Den 

sista gruppen hade endast två av fem barn godkännanden att medverka i undersökningen, 

detta kemiexperimenttillfälle videofilmades inte och därmed utfördes inte heller någon 

observation. Eftersom två av barnen hade godkännande från sina föräldrar att medverka i 

undersökningen intervjuades dessa två barn efter experimenttillfället. 

 

För att uppfylla de forskningsetiska kraven valde jag att lämna ut en blankett till föräldrar där 

det framgick hur undersökningen skulle gå till, varför jag valt kemiövningar, att övningarna 

inte är farliga, att jag skulle använda mig av videokamera (och syftet med det) och att jag 

skulle använda mig av bandspelare (och syftet med det). På blanketten framgick det att 

föräldrar/vårdnadshavare har rätt att tacka nej till att medverka och att om de svarar ja har rätt 

att ångra sig. För att det skulle vara lätt att få kontakt med mig för att kunna ställa eventuella 

frågor om undersökningen skrev jag mitt telefonnummer och mailadress längst ner på 

blanketten. (Se bilaga 1) 

 

För att föräldar/vårdnadshavare skulle känna att de visste vad som skulle hända och vem som 

skulle vara med deras barn ville jag presentera mig och mitt examensarbete lite mer. Detta 

gjorde jag genom att ha ett papper med ett kort på mig och en liten presentation av mig själv. 

Varför jag valt att göra min undersökning med deras barn, vad jag skulle göra och syftet med 

undersökningen. Här förklarade jag även varför jag vill använda videokamera och 

bandspelare under undersökningen. (Se bilaga 2) I bilagan har vissa delar som kan visa på 

vilken förskola det handlar om censurerats.  
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Under undersökningarna har endast jag och barnen varit medverkande. Inga andra pedagoger 

har funnits med vid undersökningarna. Jag har influerats av Harlen (2002) och har försökt att 

vara uppmuntrande, intresserad av barnens tankar och funderingar, försökt ställa frågor vid 

rätt tillfälle och rätt sorts frågor. Jag har inte varit ute efter det så kallade rätta svaret utan 

experimentet och barnens tankar och upplevelser har varit i fokus under övningarna. På 

barnens frågor och komentarer har jag försökt att svara på ett sätt som får dem att tänka 

vidare. Ett exempel är innan experiment 5, som handlar om surt och basiskt; vi diskuterade 

fram, genom frågor från mig till barnen, exempel på föroreningar och var de kommer ifrån, 

hur dessa föroreningar möter molnen och omvandlas till bl.a. svavelsyra. Sedan diskuterade vi 

oss fram till att det sura regnet hamnar i sjöarna och att fiskarna dör när vattnet blir alltför 

surt. Efter vi gjort experimentet med te som indikator för surt och basiskt pekar en pojke på 

glaset som indikerar på surt vatten och säger; ”Där dör fisken.” I min frågeställning undrar 

jag vad barnen anser om att delta i kemiexperiment. I övningarna är det jag som utför 

huvuddelen av experimenten men känslan jag vill förmedla är att vi gör experimenten 

tillsammans, därför använder jag mig av frasen att barnen deltar i övningarna. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Jag har valt att använda mig av videokamera för att kunna observera barnens reaktioner under 

pågående övning. När man använder sig av videokamera är det viktigt att man vet hur den 

fungerar innan man ska använda den. Hur den drivs om den är nätdriven eller om det är 

batteri och om det är batteri att det är laddat. En annan viktig detalj att tänka på när man ska 

videofilma är att inte filma i motljus eftersom ansiktsdrag och andra detaljer syns dåligt om 

ens något. Videofilmen är ett starkt medium som fångar vad som händer just nu, hur man rör 

sig och hur man låter. En risk med att filma är att någon känner obehag över att bli filmad 

men en enligt Wehner-Godée (2007) vänjer sig de flesta vid kameran efter en stund. 

Videofilm är trots allt ett medium där vi kan få mycket kunskap om hur människor agerar i 

olika situationer. Observation är bra att använda sig av om man vill beskriva det som händer. 

(Wehner- Godée, 2007) Med en observation ser man verkligheten på ytan men den är 

begränsad till här och nu. (Kylén, 1994)  

 

Efter övningarna utför jag en intervju med barnen enskilt, med ett barn i taget. Intervjun 

spelas in med hjälp av en bandspelare. Innan man använder sig av bandspelaren är det av 

yttersta vikt att man vet att den fungerar och att man själv kan hantera den. En viktig detalj att 

tänka på är om barnen vänder sig från bandspelaren när de svarar, då kan det vara svårt att 

höra deras röst vid uppspelningen (Wehner- Godée, 2007). Med en intervju kan man komma 

under ytan och fråga om känslor, relationer och tankar. (Kylén, 1994) Intervjufrågorna ska ha 

en hög standardisering, dvs. att jag använder mig av identiska frågor till alla barnen i exakt 

samma ordning. (Se bilaga 4) Svarsutrymmet på frågorna ska ha en låg grad av strukturering, 

dvs. att barnen tillåts tolka frågorna på sitt eget sätt och komma med öppna svar. (Patel, 

Davidsson, 2003)  

 

Patel, Davidsson (2003) skriver att man kan använda sig av någonting de kallar ”tratt- teknik” 

antingen börjar man intervjun med öppna frågor för att i den senare delen av intervjun gå över 

till mer specifika frågor eller att man omvänt börjar med de specifika frågorna för att avsluta 

med de öppna frågorna. I min intervju kommer jag att använda mig av denna tanke och börja 

med de öppnaste frågorna för att avsluta med de mer specifika frågorna. Jag vill att frågorna 

ska vara lätta att besvara och det hela ska gå snabbt så att inte barnen känner sig besvärade 

men jag vill att de känner sig uppskattade som ställer upp på en intervju. Eftersom jag har en 

vilja att intervjudelen ska gå snabbt och smidigt använder jag mig av en bandspelare och 
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bandar barnens svar på frågorna. Med bandinspelning kan man fånga tonfall och man slipper 

skriva ner allt barnen säger (Wehner- Godée, 2007). 

 

2.3Val av experiment 

Min tanke från början var att flytta ut kemiexperimenten i uterummet och använda mig av 

utomhuspedagogik. Att mäta surhetsgraden i vattnet i ett riktigt vattendrag, att bygga en 

sandvulkan utomhus, sila och separera vätskor mm. Vi har ju ett stort uterum att ta tillvara på 

och närheten till naturen kan göra experimenten mer kopplade till vår omvärld. Ursprungligen 

var min tanke att skapa ett häfte med omkring 20 kemiexperiment som kunde utövas utomhus, 

några mer riktade för de yngre barnen och några som var mer lämpade att utöva med de äldre 

barnen i förskolan. Min mening var att pedagogerna skulle få utvärdera häftet men mitt 

intresse var även att se hur barnen upplevde experimenten. Efter att ha diskuterat upplägget 

med min handledare kom vi överens om att det var en god idé att inrikta sig på barnen och 

vad de ansåg om experimenten. För att kunna ha möjlighet att studera barnen i de olika 

experimenten reducerades dessa till ett mindre antal, sex kemiexperiment. Efter att ha 

samtalat med pedagogerna på den aktuella förskolan föreslog de ett mindre rum som jag 

kunde få hålla till i och göra experimenten. Efter att ha ställt om mina tankar från att vara ute 

till att vara inne i ett litet rum, började fördelarna med detta att klarna. Videokameran kunde 

ställas på en fast plats vilket medförde att jag inte var i behov av att någon utomstående var 

med och filmade, det minimerade risken för att barnen skulle bli distraherade av ljud och 

annat som händer runt omkring, lättare att hålla ihop gruppen runt experimenten, smidigt att, 

ur ett tidsperspektiv, komma till rummet, lätt att komma till ett enskilt utrymme när jag 

intervjuade barnen efter övningarna och ett oberoende av vädret utomhus. De sex experiment 

som jag valde att göra har alla en tanke bakom sig. (Se bilaga 3) 

 

Experiment 1, gör barnen medvetna om att elden behöver syret, som finns i luften, för att 

brinna och luften finns fastän vi inte kan se den. Att koldioxiden som bildas släcker elden. 

 

Experiment 2, gör barnen medvetna om att ett nytt ämne bildas och som även det kräver plats. 

 

Experiment 3, är en rolig övning som det händer mycket i. Man ser tydligt reaktionen som 

sker mellan ättikan och bakpulvret. Vulkaner är spännande och något som barnen känner igen. 

 

Experiment 4, handlar om kallt och varmt vatten. Barnen får lära sig att det varmare vattnet 

stiger och lägger sig vid ytan. 

 

Experiment 5, visar hur te kan indikera på att något är surt eller basiskt. Vi pratar om att sjöar 

kan bli sura av förorenade regn och att fiskarna som lever i sjön kan dö vid för surt vatten. 

 

Experiment 6, är en färgglad blandning av färger som visar på vätskors olikheter. Rör man 

försiktigt händer inget men om man rör hårt blir sirapen och vattnet blandat. 

 

Barnen fick vara delaktiga och hjälpa till att hälla och tömma upp ämnena i de olika burkarna 

och flaskorna under experimenten.   

2.4 Procedur 

När jag valt ut några experiment som jag ansåg skulle vara genomförbara, intressanta och lätta 

att göra med en grupp barn, köptes saker in som skulle ingå i experimenten. Experimenten 

testades hemma, för att se att de verkligen fungerade som de skulle. Ur testen fick jag även få 
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en bild av hur lång tid experimenten skulle ta och för att få reda på hur mycket av de olika 

ingredienserna som behövdes för att få en reaktion. Nästa steg var att testa experimenten med 

barn, en fyra årig flicka var testperson. Detta genomförde jag med tanken att se vad barnen 

kunde hjälpa till med under genomförandet, om det skulle fungera med barn, vad ett barn lade 

fokus på och för att experimenten skulle flyta på under undersökningstillfället. Även för att 

fokus inte skulle vara på själva utförandet av experimentet utan på hur jag presenterade dem 

för gruppen. Test av intervjufrågorna gjordes även med hjälp av den fyra åriga flickan, för att 

höra vilken sorts svar jag fick och om frågorna eventuellt skulle fungera.  

 

Vid det första undersökningstillfället träffade jag först barnen tillsammans med deras 

pedagoger under deras samling. Där presenterade jag mig och berättade att jag skulle utföra 

experiment tillsammans med dem. Barnen fick veta att det var kemi vi skulle koncentrera oss 

på och frågade om de hört det ordet förut. För att de skulle få en bild av vad de skulle få vara 

med om berättade jag om hur allt skulle gå till; att vi först gör experiment tillsammans och att 

jag sedan ville ställa några frågor till dem i enrum en och en efter experimentens slut. De två 

senare experimenten inleddes även de med att jag hämtade barnen som skulle delta vid slutet 

av deras samling med femårsgruppen. När vi kommit till undersökningsrummet fick de två 

grupper som skulle videofilmas information om att undersökningen skulle videofilmas, sedan 

startades videokameran på inspelning. Videokameran stod på en bänk riktad mot barnen vid 

bordet och bakom mig. De sex experimenten tog ungefär 30 minuter per gång att genomföra. 

Experimenten genomfördes med gruppen och när ett experiment avslutats plockades saker 

fram till nästa experiment men sakerna från föregående experiment plockades inte bort förrän 

barnen verkade ha talat färdigt kring experimentet. När experimenten avslutats gick jag med 

barnen ett och ett utanför undersökningsrummet och genomförde intervjun. Intervjuerna ägde 

rum strax utanför undersökningsrummet, i en hall som var folktomt, barnet fick sätta sig på en 

stol och jag satte mig på en annan stol bredvid. Intervjuerna tog mellan en och tre minuter, 

frågorna ställdes alla i samma ordning och på samma sätt utan att låta för krävande, om barnet 

inte hade något svar så lät jag det vara. Intervjuerna spelades in. Efter det andra 

övningstillfällets slut märkte jag att en av flickornas intervju inte kommit med på bandet. Vid 

de två sista intervjuerna förde jag därför anteckningar, dessa fördes direkt ned på papper 

under intervjuerna och renskrev direkt efter undersökningens slut.   

 

2.5 Analysmetoder  
För att analysera observationerna och intervjuerna antecknade jag ned på papper vad jag 

observerade och vad som sägs på videon och det jag hörde på bandspelaren. Jag följde Patel, 

Davidsson (2003) exempel på s. 121, där de visar ett sätt att bearbeta en kvalitativ 

undersökning.  Jag läste det nedskrivna materialet ett flertal gånger tills att jag fann mönster, 

teman och olika kategorier av vad jag observerat. Dessa arbetade jag med och delade upp i 

olika kategorier, vissa kategorier var lika och kunde slås ihop medan vissa delades upp i fler 

kategorier. Jag valde ut citat eller observerade beteenden som tydligt visar att den tillhör 

kategorin. I vissa kategorier kanske det räckte med ett citat som representerar kategorin men i 

vissa kategorier behövdes fler citat för att tydliggöra innebörden. (Patel, Davidsson, 2003)  

 

3 RESULTAT 
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3.1 Intervjuerna 

 

Vad anser barnen om att delta i kemiexperiment?  
  

I intervjuerna som är gjorda med 11 barn, sex flickor och fem pojkar, alla fem år, svarar 

barnen på frågorna;   

 

Var det roligt? De flesta barn svarar ja på frågan. Ingen uttrycker att de upplevt det negativt. 

Fyra av barnen talar spontant om att de anser att det varit roligt innan jag hunnit ställa frågan. 

 

”När vi blandade färgerna så det blev randigt, det var kul. Åsså vulkanen och ballongen med 

pulver i”(flicka 5 år) 

 

”Vulkanen tycker jag var ganska bra. Jätte kul!”(flicka 5 år) 

”Ballongen, sandvulkanen. Det tycker jag var roligast. Glaset också, med sirap i.”(flicka 5 

år) 

Är det här någonting du skulle vilja göra fler gånger?  De flesta barn svarar ja på frågan. 

Några av barnen svarar med ett utdraget ja. Ingen uttrycker en negativ inställning till frågan. 

De barn som inte svarar direkt ja, ger ett exempel på experiment de varit med om som t.ex. 

flickan i nedanstående citat.  

 

”Mmm. Vet du vad jag sett på tv:n att de gör för instrument? De målar en tupp på båda 

fingrarna och sen visar de så här…”(flicka 5år) 

 

Vad händer i barngruppen under experimenttillfället? 

 

I intervjuerna har de 11 barnen, sex flickor och fem pojkar, alla fem år, svarat följande på 

frågorna;   

 

Vad tycker du att du varit med om härinne idag? De flesta av barnen uttrycker ett 

glädjeuttryck för vad de varit med om och nämner experiment vi gjort. Några få barn 

beskriver vad/något som hänt i experimenten. Inget av barnen säger sig varit med om 

någonting som varit negativt eller uttrycker sig på ett negativt sätt. 

 

”Roligt!”(pojke 5 år)  

 

”Vulkanen, tycker jag. Den var häftig”(pojke 5 år) 

 

”När vi blandade färgerna så det blev randigt…”(flicka 5 år) 

 

 

 

Vad tycker du att det hänt? Majoriteten av barnen nämner någonting som skett under 

experimenten. Några få barn nämner ett specifikt experiment och ett fåtal barn nämner vad de 

upplevt under experimenten. Inget av barnen uttrycker sig negativt om frågan. 
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”Det rann ner. Jag trodde det var riktig lava som rann ner, ja. Att man gör så!”(pojke 5 år) 

 

”Sandvulkanen var det.”(Flicka 5 år) 

 

”Det röda tyckte jag såg ut som blod, ja!”(flicka 5 år) 

 

Tycker du att du lärt dig någonting? Flertalet barn svarar ja på frågan, ett av barnen nämner 

något specifikt han lärt sig. Ett av barnen nämner något som hänt under ett av experimenten. 

Ett annat barn förklarar något hon lärt sig förut och ett barn säger att han skulle vilja göra ett 

av experimenten igen. Inget av barnen uttrycker sig inte ha lärt sig någonting eller är negativ 

till frågan. 

 

”Ja, att göra en vattenvulkan.”(pojke 5 år) 

 

”Ja, mm..Jag skulle vilja göra vulkanutbrott med den där sanden!”(pojke 5 år) 

 

Tycker du att fick chans att fråga det du ville? De flesta barn svarar ja på frågan. Ett av 

barnen uttrycker att han inte vet. Två av barnen svarade inte på denna fråga, ett av barnen bara 

rycker på axlarna. 

 

3.2 Sammanfattning intervjuerna 

Flertalet barn uttrycker glädjeuttryck när de talar om vad de varit med om under 

experimenten. Flera barn uttrycker att de anser att det varit roligt innan ens frågan kommit i 

intervjun. På den direkta frågan om de ansett att det varit roligt, svarar alla att de tycker att det 

varit roligt. De flesta barn är positiva till att göra den här typen av kemiexperiment fler 

gånger. På frågan om de upplever att de lärt sig någonting under experimentstillfället, svarar 

de flesta barnen att de känner sig ha lärt något, ett av barnen ger ett exempel på vad han lärt 

sig.  Majoriteten av barnen svarar att de fick chans att fråga det de ville under 

experimenttillfället, ett barn visar en negativ inställning till frågan och rycker bara på axlarna 

utan att svara. 

 

3.3 Observationen 

Övningstillfällena som ingår i observationen var uppdelad på två tillfällen. Varje tillfälle tog 

cirka 30 minuter att genomföra. Barnen som är med vid observationstillfällena är sex flickor 

och fyra pojkar, alla fem år gamla. 

 

Analysen av vad barnen talar om under undersökningen visar på några olika teman som kan 

delas in i fem olika kategorier; 1 Barnen nämner vad som händer, 2 Barnen frågar vad som 

händer, 3 Barnen visar vilja att delta, 4 Barn uttrycker hur/vad de upplever med sina sinnen 

och 5 Barn associerar. I kategori 1 finns uttryck för att beskriva vad de ser och vad de 

upplever under experimenten. I kategori 2 uttrycks frågor kring vad de ser och upplever och 

det de tror ska ske.  Kategori 3 innehåller uttryck som uttrycker vilja att delta. I kategori 4 

finner jag uttryck som barnen nämner att de upplever med sina sinnen. I kategori 5 finns 

uttryck för barnens tidigare erfarenheter/upplevelser och tankar. Av de olika kategorierna är 

det kategori 1 och kategori 4 som dominerar, vad barnen talat om under undersökningens 

gång.  
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Runt bordet sitter barnen och lutar sig framåt mot experimenten på bordet. De lutar sig framåt 

den större delen av tiden undersökningarna pågår. Vid ett av undersökningstillfällena var det 

en radio som började låta på andra sidan dörren, barnen skruvade på sig och såg åt dörrens 

håll. Barnen riktar blicken mot mig och vad som händer på bordet efter en liten stund men två 

av barnen, en flicka och en pojke, tittar mot dörren och skruvar på sig, ser inte mot 

experimentet. En pojke gick fram till dörren, öppnade den och tittade ut. En pojke som satt 

precis bredvid innesandlådan vred sig och började leka i sanden under tre tillfällen. Detta 

hände när jag skulle introducera experimenten med att berätta om t.ex. hur sjöar blir försurade 

av försurat regn och ett tillfälle när jag plockade fram inför ett nytt experiment. En annan 

pojke plockade och lekte med sakerna på bordet, under några tillfällen, med bl.a. bakpulver 

som spillts ut på bordet. Även detta utspelade sig när inget experiment ägde rum. En flicka 

lutade sig tillbaka på sin stol under ett av experimenten, från att ha suttit framåtlutad under 

hela den föregångna tiden. Hon lutade sig dock fram igen och satt framåtlutad under resten av 

tiden sedan jag bett om hennes hjälp med experimentet. 

 

Kategori 1, barnen nämner vad som händer, vid dessa uttalanden vänder sig barnen till mig, 

ser på mig, när de talar. Men till den största delen av dessa uttryck vänder de sig inte mot 

någon speciell utan talar rakt ut i luften. 

 

”Det stiger uppåt, det blåser”(pojke 5 år) 

 

”Den åkte igenom alltihop!”(flicka 5 år) 

 

”Den åker genom, det var lite tungt” (flicka 5 år) 

 

 

Kategori 2, barnen frågar vad som händer, vid dessa uttalanden vänder sig barnen nästan 

oavbrutet mot mig när de talar, ser på mig. 

 

”Ska du hälla så det blir lava?” (pojke 5 år) 

 

”Kommer det upp nåt här?” (pojke 5 år) 

 

Kategori 3, uttryck att vilja delta, här riktar barnen fokus på mig. 

 

”Får jag prova att hälla i?”(pojke 5 år) 

 

”Får jag lukta?”(flicka 5 år) 

 

Kategori 4, barnen uttrycker vad/hur de upplever med sina sinnen, här riktar barnen blicken 

ibland mot mig men den största delen riktar de uppmärksamheten mot det de ser/upplever, 

utan att se på ett specifikt mål för kommentaren/tanken. 

 

”Det luktar saltgurka”(flicka 5 år) 

 

”Oj, vad kallt”(flicka 5 år) 

 

”Det ser ut som ett hav!”(flicka 5år) 
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Kategori 5, barnen associerar, barnen berättar ofta i långa meningar om saker de varit med om 

och sina tankar utan att rikta talet mot någon speciell person.  

 

”Vet ni, min pappa varit, da? På en riktig vulkan!”(flicka 5 år) 

 

”Min farmor har gjort blåa pannkakor och orangea pannkakor och turkos grädde faktiskt!” 

(flicka 5 år) 

  

 

3.4 Sammanfattning observationerna 

Under observationstillfällena sitter barnen den mesta delen av tiden framåtlutade mot bordet 

där experimenten utspelar sig. När det blir höga ljud från den andra sidan av dörren blir 

barnen rörliga och reser sig och en går från bordet men de flesta sätter sig tillrätta igen efter 

en liten stund och lutar sig åter mot experimentet. Barnen frågar och talar mycket under 

observationen. Dessa uttryck, som barnen har, kan delas in i olika teman och kategorier; 1 

Barnen nämner vad som händer, 2 Barnen frågar vad som händer, 3 Barnen visar vilja att 

delta, 4 Barn uttrycker hur/vad de upplever med sina sinnen och 5 Barn associerar. Vid 

uttryck under kategori 1 och 4 talar barnen utan att se på någon specifik person. Barnens 

uttryck som faller under kategori 2 och 3 har oftast mig som mål för uttalandet, barnet ser på 

mig efter uttalandet.  

 

3.5Sammanfattning resultat 

Både i observationerna och intervjuerna uttrycker barnen glädje, leenden, skratt och att de 

verbalt uttalar att det är roligt. I observationerna uttrycker barnen vilja att delta och genom 

intervjuerna uttrycker de flesta att de vill göra denna typ av experiment fler gånger. Barnen 

uttrycker vad de upplever med sina sinnen under observationerna. Under observationen kan 

man se att barnen nämner vad som händer i rummet under experimenten, i intervjuerna 

nämner många barn vad som hänt i experimenten och benämner vilka experiment som gjorts. 

Många av barnen associerar till tidigare erfarenheter under experimenten vilket även äger rum 

under flera av intervjuerna.    

4 DISKUSSION 
 

4.1 Fem kategorier 

Barnen uttrycker glädje, en vilja att delta i experimenten och att göra samma sorters övningar 

flera gånger. Under experimentens fortskridande visar de ett samspel, kommenterar vad som 

händer och delar med sig av tidigare erfarenheter. Genom att de ofta frågar vad som händer 

visar de en nyfikenhet kring experimenten. En intressant aspekt i arbetet är upptäckten av att 

barnen ofta uttrycker vad de upplever med sina sinnen, att man använder sina sinnen är en 

viktig del i lärandet. Elstgeest (2002) menar att upplevelser med våra sinnen lockar barnen till 

att undersöka, vilket är vetenskapens grund.  

 

Det som händer i kategori 1 där barnen nämner vad som händer, tolkar jag som att barnen 

interagerar med varandra, någon talar om vad han/hon upplever sker och vill dela med sig. De 

andra barnen blir inspirerade och spinner vidare på det kompisen sagt eller associerar till 

någonting de upplevt. I kategori 2, där barnen frågar vad som händer, vänder sig barnen till 
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mig när de pratar och söker svar av mig. Det, anser jag, är ett tecken på att barnen är nyfikna 

och vill förstå vad som sker och varför. Här har jag som lärare en nyckelroll för att bemöta 

och uppmuntra barnens nyfikenhet, ta till vara den. Under kategori 3, uttrycker barnen vilja 

delta, de riktar fokus på mig när de talar. Genom att vilja delta, våga fråga om att få delta 

visar barnen en trygghet och en nyfikenhet, menar jag. Jag har som pedagog en viktig uppgift 

här om jag vill att barnen ska fortsätta att vilja vara delaktiga. Om de inte blir inbjudna slutar 

dessa frågor att komma och kanske barnen tappar sitt intresse för experimenten. Kategori 4, 

som handlar om vad barnen uttrycker vad/hur de upplever med sina sinnen. Detta var en 

intressant upptäckt att barnen uttrycker så ofta att vad de erfar. Det visar på mångfalden av 

vad man kan lära under ett kemiexperiment. Barnen uttrycker vad de känner att det luktar, vad 

de ser, hur olika saker känns. Detta uttrycker de ofta på ett sätt som inspirerar de andra barnen 

att göra samma sak, ivriga att uppleva samma sak eller att motbevisa kompisens upplevelse. 

När de talar om vad de upplever med sina sinnen riktar de sig inte mot mig med sin 

kommentar utan som en interaktion med de andra barnen. Under kategori 5, finns att barnen 

associerar. När de berättar något de associerar, med det vi håller på med under experimentet 

eller som de fått inspiration genom interaktion med något annat barn, vänder de sig till hela 

gruppen. De vill gärna berätta vad deras erfarenheter är om ett visst ämne, enligt min tolkning 

är de glada och ser stolta ut när de berättar något de associerat till. Ofta handlar dessa 

associationer om något som föräldrarna gjort eller brukar göra. När de berättar sin historia blir 

ofta de andra barnen sporrade att själva berätta vad deras föräldrar eller andra gjort i ungefär 

samma situation. 

 

4.2 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i undersökningen. Den sista intervjufrågan kunde ha formulerats på ett annat 

sätt, det var några av barnen som inte visste vad de skulle säga när de fick den. Intervjuerna 

som gjordes med barnen spelades in på band, alla utom tre. Ett av barnen blev inte inspelat 

när jag dubbelkollade, vilket gjorde att jag tog det säkra före det osäkra och antecknade vad 

de sista två intervjuade barnen sade. Detta kan ha påverkat intervjuerna. När de sista 

grupperna fick vara med på den undersökande övningen hade redan deras kompisar varit med 

om samma övningar redan. Risken finns att de barn som ingick i de senare grupperna hade 

förväntningar på vad som skulle ske under experimenten. Experimenten har gjorts med ett 

antal femåriga barn, för att få en bild över vad alla barn i förskolan upplevt i samband med 

kemiövningarna skulle barn från fler åldrar vara representerade. Jag var den ledande under 

övningarna och även den som efter övningarna intervjuade barnen, vilket kan ha påverkat 

svaren från barnen. Frågorna i intervjuerna var de samma i samtliga fall men tonfall och 

ansiktsuttryck hos mig kan ha varierat, något som kan inverka på vad barnen svarar.  

 

4.3 Observationer och intervjuer 

Under min observation ser jag att barnen svarar på mina frågor, kommer med egna frågor och 

hjälper till när jag ber om hjälp med experimenten. De talar om vad de ser och vad som ska 

hända, de berättar roliga saker de kommer på och vad de upplever under övningarna. En 

interaktion sker mellan barnen när de berättar om vad de upplever runt experimenten. Enligt 

Elstgeest (2002) sker inlärning när man låter färdigheter, förhållningssätt och begrepp 

utvecklas sida vid sida. För att verkligen förstå behöver barnen ha arbetat fram svaret själva, 

provat sig fram från början. I ett samspel mellan barn, kan utbytta tankar och vad man gör, 

interagera. Detta är ett steg i riktning mot förmågan att samla och tolka information, tänka ut 

och utföra väsentliga analyser och att skildra ett resultat. (Elstgeest, 2002) Barn har olika 

tankar om vad lära är, de flesta förskolebarn anser att lära och göra är samma sak (Lagerholm, 
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2009). De flesta barnen i studien svarar ja på frågan om de tycker att de lärt sig någonting 

under kemiexperimenten. Om de verkligen lärt sig eller inte är svårt att fastställa men det har 

funnits en bra inlärningssituation under övningstillfällena, om man ser till resultaten som 

framkommit ur undersökningen. Barnen visar i studien; en vilja att delta, de frågar om vad 

som händer och har en nyfikenhet, de visar glädje och uttalar att de finner experimenten 

roliga, använder sina sinnen och de utbyter erfarenheter och tankar genom ett samspel med 

varandra. I studien Thulin (2006) gjort visade det sig att man ofta använde sig av ett 

antropomorfistiskt språkbruk när man arbetade med naturvetenskap. Detta har jag inte upplevt 

i min studie. I Thulin (2006) är det lärarna inbjudit till- och som använder sig mest av 

antropomorfistiskt språkbruk, något som jag inte använt mig av i undersökningen. Thulin 

menar att detta språkbruk med fördel kan användas bara man inte fastnar i det, men för att 

skapa en nyfikenhet och ett intresse kan ett antropomorfistiskt språkbruk vara en bra sak 

använda. Genom att använda ett antropomorfistiskt språkbruk, skulle man kunna göra 

experimenten mer intressanta och roliga. 

 

Under undersökningen fanns yttre faktorer som störde barnen under experimenten. Vid ett av 

undersökningstillfällena var det en radio som började låta på andra sidan dörren vilket 

medförde att barnen skruvade på sig och såg åt dörrens håll. En flicka och en pojke hade svårt 

att släppa ljudet utanför och en annan pojke kunde inte hålla sig från att öppna dörren och 

sökte efter ljudet. En pojke kunde inte låta innesandlådan vara och en annan pojke lekte med 

sakerna på bordet, under några tillfällen. Vissa barn blir stressade i av buller, stress kan 

påverka inlärningen negativt genom att kroppen får signaler att vara beredd på flykt. (Berg, 

Cramér, 2003) De yttre faktorerna som hände under undersökningen skulle kunnat avhjälpas. 

Genom att tala om för personalen att ta hänsyn när de passerar utanför undersökningsrummet 

kunde ljudet av musik undvikts. Att inte ha saker i undersökningsrummet som lockar till lek 

är ett enkelt sätt att undvika att barnens koncentration störs.  

 

För att hjärnan och nervsystemet ska kunna skapa nya kopplingar krävs stimulering av våra 

sinnen, detta är en förutsättning för lärande. (Berg, Cramér, 2003) I studien använder barnen 

sina sinnen i experimenten, de ger uttryck för detta. Att arbeta med naturvetenskap, som i 

detta fall kemi, ger många tillfällen till lärande på olika sätt. Man gör saker fysiskt, learning 

by doing, det sker spännande saker, vätskor ändrar färg, materialen som används luktar på 

olika vis och man kan känna och jämföra olika ämnen. Genom att utforska naturvetenskapliga 

skeenden utvecklar barnen sin förståelse för omvärlden, ett ämne som är lika viktigt som 

matematik och svenska. Men genom naturvetenskap kan man integrera ett lärande för alla de 

nämnda ämnena. Genom naturvetenskapen lär sig barnen vetenskap, som är en blandning av 

metodik, undersökning, tolkning och att komma fram till ett resultat (Harlen, 2002). Barn 

upptäcker och ser mycket i naturen men för att de ska bli intressant och spännande är det av 

största vikt att lyssna på barnen och deras tankar och föra en diskussion om det man iakttar, 

behålla deras nyfikenhet.(Elstgeest, 2002) Friluftsfrämjandet tror på att ge barnen positiva 

upplevelser i naturen och menar att barnen blir nyfikna på att lära sig mer och i detta är att 

uppleva med alla sinnen en viktig del. (Johansson, 2004). Smak-, lukt-, syn-, hörsel-, känsel-, 

balans-, och muskelsinnet och samspelet mellan de olika sinnena är en viktig del vid inlärning 

(Berg, Cramér, 2003). 

   

Under övningarna som observerats ställer barnen många frågor. Genom vad barnen frågar kan 

barnens erfarenheter förnimmas, barnens utvecklingsmöjligheter kan bli synliga för en lyhörd 

förskollärare genom barnens frågor (Thulin, 2006). Man kan även fånga upp barn som är bl.a. 

oroliga, rädda eller stressade genom att vara öppen för deras frågor. Frågor kan belysa en 

upptäckt, nyfikenhet väcks och ett samspel mellan barnen och mellan barnen och naturen tar 
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form, menar Johansson (2004). För att barnen ska känna att de kan fråga och diskutera fritt är 

det viktigt att läraren visar sig intresserad för det barnen arbetar med. Då ser barnen läraren 

som en samarbetspartner som blir inbjuden i samspelet, de får även lättare att acceptera 

förklaringar som läraren kommer med. (Elstgeest, 2002) Barnen i undersökningen frågar vad 

som händer och om att få vara delaktiga i experimenten. Frågorna tyder på en positiv 

inställning och en nyfikenhet till övningarna. Frågorna ger ett samspel mellan mig och barnet, 

frågan väcker nyfikenhet hos de andra barnen och även en interaktion mellan barn och barn 

äger rum.  

 

Under observationerna syns barnen le, skratta och berätta roliga saker de varit med om, vilket 

ger en hänvisning till att de kan ha funnit det roligt att delta i experimenten. Uttrycken för att 

vilja delta, visar även det på att de varit roade av det som de upplevt under övningarna. 

Lagerholm (2009) skriver att nya upplevelser ska attrahera den som lär, om de ska bli 

accepterade. Det är viktigt att barnet anser att det som ska läras in är inspirerande och positivt. 

Ett positivt klimat leder till avslappnade och glada barn som vågar komma med frågor vilka 

leder till ny kunskap. Barnen svarar på frågan om de haft roligt under experimenten; ja. Det 

kan vara en ledande fråga men flertalet barn nämner spontant, innan frågan kommit upp i 

intervjun, olika uttryck som indikerar på att de funnit experimenten roliga. Johansson (2004) 

menar att barn blir inspirerade om de känner trygghet, när de begriper, känner motivation, kan 

greppa helheter och att de känner gemenskap.  

 

Associationer till barnens erfarenheter och tankar förekommer flitigt under studien. Denna 

sort av uttryck lockar de andra barnen till tankar och associationer av sina egna kunskaper, de 

inbjuder till interaktion. Piaget menar att barns förståelse är kopplat till deras tidigare 

erfarenheter medan Vygotskij menar att samspel mellan människor är grundläggande i barns 

utveckling (Doverborg, Pramling, Qvarsell, 1987). I denna undersökning går dessa två 

företeelser sida vid sida, barnen associerar till tidigare erfarenheter och därmed uppstår ett 

samspel. Vygotskij menar att det sociala samspelet är avgörande för den inre förståelsen hos 

oss människor. Vad barnet lär är ett samspel mellan barnet och omvärlden för att sedan bli till 

en inre utveckling hos individen. (Doverborg, Pramling, Qvarsell, 1987)  

Thulin (2006) har, i sin studie, lagt märke till hur barns intressefokus träder fram i interaktion 

med lärare och kamrater. I samspelet med kamraterna ser Thulin (2006)  hur rika och 

kompetenta barn kommer fram.  

 

Undersökningens frågeställningar är; 1) Vad anser barnen om att delta i denna sort av 

experiment? 2) Vad händer i barngruppen under experimenttillfället? Under 

experimenttillfällena har många olika företeelser utspelats sig. Barnen har använt sina sinnen 

till att upptäcka och utforska, de har visat nyfikenhet genom sina frågor och sin vilja att vara 

delaktig i experimenten, de har haft ett samspel med sina kamrater, mig, experimenten och sig 

själva, de har associerat till sina erfarenheter och tagit del av vad som hänt under 

experimenten. Studien visar att barnen har varit roade av experimenten, de har visat ett 

intresse genom sina frågor och inspiration att göra kemiexperiment fler gånger.   

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning  

Genom resultatet av detta arbete, anser jag, att kemiexperiment i förskolan kan vara ett bra 

verktyg att använda. Undersökningen visar på fler aspekter än kemi som är nyttiga att lära sig 

och träna på t.ex. att sinnena tränas och hållbar utveckling. När man gör sådana upptäckter 

öppnar sig många dörrar, att träna ännu fler sinnen på ett enkelt sätt, genom valet av övningar, 

och att man har sinnena i tanken när man utför experimenten. Genom att integrera räkning, att 
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mäta och kanske sortera har man även matematik i experimenttillfällena och därmed kan man, 

ett enkelt sätt, nå ett av målen i läroplanen för förskolan; att barnen utvecklar sin matematiska 

förmåga (Lpfö98, 2010). Kemiexperimenten har, genom denna undersökning, visat sig vara 

uppskattade av förskolebarnen och jag anser att det vore en god idé att integrera dem när man 

arbetar med barnen i köket, för att förstärka ett budskap t.ex. vid brandövning, i temaarbeten 

och i uterummet.  

 

Det vore intressant, menar jag, att undersöka om barn som kommit i kontakt med enklare 

kemiska processer i förskolan har en annan inställning till ämnet kemi senare i skolan.   
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BILAGA 1 

Hej föräldrar/målsmän!  
Mitt namn är Sofie Domanders och jag är student på högskolan i Gävle. Jag går nu min sista 

termin på lärarprogrammet och ska under halva denna termin arbeta med mitt examensarbete 

på 15 hp. Mitt examensarbete ska ha barnen i förskolan i fokus och vad de anser om kemi i 

förskolan genom att de får ta del av några övningar inom ämnet. Jag anser att kemi är väldigt 

spännande och roligt vilket har bidragit till mitt val av ämne, övningarna som barnen får ta del 

av är inte på något sätt farliga. För att få en så sanningsenlig bild av vad barnen egentligen 

anser om övningarna använder jag mig av videokamera när övningarna sker och av 

bandspelare när jag frågar barnen om vad de upplevt under övningarna. För att kunna 

genomföra mitt examensarbete behöver jag ert tillstånd att få filma barnen och er tillåtelse att 

de får ingå i undersökningen, om ni tackar ja har ni rätt att ångra er. 

Ni väljer själva om ert barn får vara med på undersökningen och få 

förekomma på film och bandinspelning.  

 

Jag tillåter att mitt barn förekommer på film- och bandinspelning:  JA__ NEJ__ 

Jag tillåter att mitt barn får ingå i undersökningen:                        JA__ NEJ__ 

 

Barnets namn:_________________________________________________ 

 

Målsmans underskrift:____________________________________________ 

 

Datum:________________ 

 

Hör gärna av er om ni har frågor kring examensarbetet! Sofie Domanders, mobil 

nummer, emailadress 

 

Lämna blanketten till förskollärarna på er avdelning så snart som möjligt! 

Tack på förhand! /Sofie              

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

BILAGA 2 

Hej! 
Jag heter Sofie och läser till förskollärare på högskolan i Gävle. 

Nu går jag min sista termin och ska göra ett examensarbete på 

15 hp. Examensarbetet är ett arbete där man utför en undersökning 

Som dokumenteras och sedan presenteras muntligt. Min 

undersökning skulle jag vilja utföra här på………. förskola 

där jag haft min verksamhetsförlagda utbildning! 

 

 

 

Min undersökning går till som så: 

Jag har gjort i ordning ett antal övningar inom ämnet 

kemi. Jag utför övningarna tillsammans med barnen, efter 

övningen kommer jag att fråga barnen vad de tyckte 

om övningarna! 

Syftet med min undersökning är att ta reda på vad barnen 

anser om att vara med om kemiövningarna. Tycker 

barnen att det är roligt, eller tråkigt? 

Vad anser de att de varit med om genom att ta del av övningarna? 

För att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt av 

undersökningen vill jag videofilma barnen under övningarna, 

för att se deras reaktioner och deras kroppsspråk. 

När jag sedan efter övningarna frågar barnen vad 

de anser om övningarna vill jag använda mig av bandspelare, 

för att inte distrahera barnen med att skriva och 

för att få med tonfall och sättet de uttrycker sig på. 

 

För att jag ska kunna genomföra undersökningen behöver jag en påskrift 

av er som är 

vårdnadshavare! Är tacksam för snabb retur av blankett! 

 

Kom gärna med frågor om det är någonting ni undrar över! 

Vänliga hälsningar Sofie Domanders 

Telefon nummer 
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BILAGA 3 

Eldsläckare (experiment 1)  
En burk ¤värmeljus ¤brustablett 

Fyll burkens botten med vatten. Sätt i ett brinnande värmeljus, vattnet ska nå till 

halva ljuset. Lägg i brustabletten.  

Vad händer: Brustabletten bildar tillsammans med 

vatten gasen koldioxid. Men eftersom ljuset behöver 

syre för att kunna brinna. När koldioxiden stiger 

uppåt tränger den ut syret och koldioxiden släcker 

ljuset. 

Koldioxid finns i coca-cola och annan läsk, det är det 

som ger bubblorna i läsken. Om läsken får stå en stund försvinner koldioxiden 

uppåt och ut i luften och därför blir läsken avslagen. 

 

Anden i flaskan. (experiment 2) 

Bakpulver¤ Ättika ¤en liten ballong en ¤liten 

flaska 

Häll 1 dl ättika i flaskan. Häll sedan bakpulvret 

i ballongen. Trä ballongen över flaskan. 

Vad händer: Bakpulvret reagerar med ättikan 

och gasen koldioxid bildas. Koldioxiden vill 

också få plats och därmed blåses ballongen upp! 

Även när man bakar kakor bildas koldioxid när man använder bakpulver. 

Kakorna blir luftiga. 

(Berger, U. 2007, Kul experiment att göra hemma Berghs förlag AB, 

Stockholm) 

 

Sandvulkanen (experiment 3) 

Tom filmburk¤ Liten bägare ¤ bakpulver ¤Ättika ¤röd karamellfärg 

Bygg ett berg av sand och tryck ned filmburken i toppen på vulkanen. Häll i 

bakpulver i filmburken. Blanda ättika och karamellfärg i en bägare. Häll 

blandningen över filmburken med bakpulvret i. 

Ättikan reagerar med bakpulvret och koldioxid bildas. Det bildas ett skum som 

nästan ser ut magma som kommer ut ur vulkanen! 

(Berger, U. 2007, Kul experiment att göra hemma Berghs förlag AB, 

Stockholm) 

 

(Berger, U. 2007, Kul experiment att göra hemma Berghs förlag AB, 

Stockholm) 
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Vulkanen i flaskan (experiment 4)  

Snöre ¤en liten glasflaska ¤en stor glasburk (som 

rymmer den lilla flaskan) ¤Karamellfärg 

Knyt ett snöre kring flaskans hals, som en ögla 

som flaskan kan lyftas i. Häll kallt vatten i den 

stora burken. Häll varmt vatten i flaskan och färga 

vattnet i flaskan med hjälp av karamellfärg. Sänk 

ned den lilla flaskan i den stora burken. 

Vad händer: Det varma vattnet i flaskan strömmar 

ut ur flaskan och stiger till burkens yta. Varmt 

vatten är lättare än kallt vatten och stiger därför till ytan. 

(Wilkes, A. 1996, Min första experimentbok, Bonnier Carlsen, Stockholm) 

 

Trolldryck (experiment 5) 

Två glas ¤citron ¤bikarbonat ¤kokt kallt te ¤ blåbärsaft 

Pressa ur citron i det ena glaset och rör ut 

bikarbonat i det andra glaset. Häll i blåbärsaft 

eller te i glasen, se efter vad som händer.  

Vad händer: Blåbärsaften eller te fungerar som en 

indikator och visar vad som är surt och vad som 

är basiskt. Den sura lösningen blir ljusare till 

färgen och den basiska lösningen blir mörkare, 

både med blåbärsaft och med te.  

(Wilkes, A. 1996, Min första experimentbok, 

Bonnier Carlsen, Stockholm) 

 

 

Randiga glaset (experiment 6) 

Ett glas ¤sirap ¤vatten ¤karamellfärg ¤matolja 

Färga vattnet med hjälp av karamellfärgen, häll lite i 

glaset. Häll på matoljan och se vad som händer. Häll sist 

i sirapen och se var den tar vägen.  

Vad händer: De olika vätskorna delar upp sig och glaset 

blir randigt, med sirapen längst ner, sedan vattnet och 

överst oljan. Anledningen till att de gör så är vätskans 

täthet, deras olika vikt kan man säga.  

(Wilkes, A. 1996, Min första experimentbok, Bonnier 

Carlsen, Stockholm) 
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BILAGA 4 
 

Intervjufrågor 

 

 Vad tycker du att du varit med om härinne idag? 

 

 Vad tycker du att det hänt? 

 

 Är det här någonting du skulle vilja göra fler gånger? 

 

 Var det roligt? 

 

 Tycker du att du lärt dig någonting? 

 

 Tycker du att du fick chans att fråga det du ville? 


