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SAMMANFATTNING 
                                                  

 

Under min utbildning har jag fått upp ögonen för ämnet kemi och på så sätt uppmärksammat att det 

inte bedrivs så mycket kemi i dagens förskolor. Det experimenteras en del i förskolan men man 

benämner det inte med ordet kemi. Det har via TIMSS rapporterats att intresset för kemi minskar 

stadigt. Utifrån dessa reflektioner har jag skapat ett arbetsmaterial inom kemi för förskolan. 

Materialet har använts och sedan utvärderats av förskollärare via enkäter.  
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1     INLEDNING                                                                            

 

 
Under min utbildning har jag fått upp ögonen för ämnet kemi och därigenom uppmärksammat att 

det inte förekommer så mycket kemi på dagens förskolor. Det experimenteras en del på förskolorna 

men man använder sig inte av begreppet kemi utan alla experiment går under samlingsnamnet 

experiment eller också benämns det som naturkunskap. Med detta arbetsmaterial önskar jag 

inspirera förskollärarna till att ha kemiexperiment på förskolan och att avdramatisera ordet kemi, så 

att dagens förskollärare benämner kemiexperimenten med begreppet kemi. Eftersom intresset för 

kemi minskar stadigt bland dagens barn och ungdomar tror jag att det är viktigt att vi redan på 

förskolan börjar med enklare kemi på ett lekfullt sätt för att göra barnen bekanta med begreppet 

kemi. Enligt förskolans läroplan ska förskollärare ansvara för att barnen: ”stimuleras och utmanas i 

sitt intresse för naturvetenskap och teknik”(Skolverket, 2010, s 11). 

 

 

 

 

1.1   Syfte  
 

Syftet med det utarbetade arbetsmaterialet är att ta reda på om det kan bidra till att stimulera 

förskollärarna till att arbeta med kemi och att använda begreppet kemi istället för experiment. Jag 

kommer också att utforska hur förskollärarna arbetar med kemi idag. Materialet kommer att 

utvärderas ur förskollärarens perspektiv. 

 

 

1.2   Frågeställning 

 
Hur arbetar förskollärarna med kemi på förskolan idag? 

 

Bidrar ett utarbetat arbetsmaterial till att inspirera och intressera förskollärarna för kemi? 

 

Vilket begrepp används vid kemiexperimenten på förskolan idag; kemi eller experiment? 

 
 

Dessa frågor kommer att besvaras utifrån förskollärarens perspektiv. 
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2     BAKGRUND 

 
Arbetsmaterialet är framtaget utifrån att jag vill visa på hur lätt det kan vara att komma igång med 

att arbeta med enklare kemiska processer. Litteraturen samt tidigare forskning som jag har läst och 

känner är relevant för min undersökning kommer jag att redogöra för i detta kapitel. 

 

 

2.1 Vad kemi kan vara? 

 
Kemi behöver inte vara så konstigt och svårt som vi tror. När vi tänker på kemi ser vi oftast 

konstiga västskor i provrör som det ryker ur på ett laboratorium men kemi kan också vara så enkelt 

som att vatten fryser till is. Kemin finns överallt och ”i kemin handlar det om alla de ämnen som 

världen är uppbyggd av och hur ämnena kan förvandlas”(Netteblad och Ekdahl, 2006, s 8). Vi 

träffar på många olika kemiska ämnen varje dag. Våra kroppar, maten vi äter, smink, böcker, 

mobiltelefoner och till och med luft, trots att den är osynlig. Kemi handlar även om hur ämnen kan 

förvandlas. När is smälter till vatten och vid bakning. 

 

 

Naturens egna byggstenar är atomer och molekyler. Vi kan jämföra med alfabetet som har 29 

bokstäver och av dessa kan vi bilda oändligt med ord och meningar. Naturens byggstenar/bokstäver 

kallas atomer och det är dessa som bygger upp världen omkring oss. Bokstäver finns det 29 av och 

atomer finns det ungefär 100 stycken. Atomer förekommer sällan ensamma. Minst 2 eller flera 

atomer bildar en molekyl. ( Netteblad och Ekdahl, 2006) 

 

 

2.2 Vad säger förskolans läroplan 

 
I förskolans läroplan (Skolverket,  2010) står det att: ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt 

lärande. Verksamheten skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran 

och lärande bildar en helhet” (s.5). 

 

 

”Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om 

växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” (s.10). 

 

 

Min erfarenhet är att något som förskolorna i regel är duktiga på är att prata om och vara i naturen. 

De utforskar djur och växtlighet med barnen. De plockar med sig naturmaterial in som de fortsätter 

att utforska och sedan arbeta med. Däremot arbetas det mindre med enkla kemiska processer och 

framförallt använder förskollärarna sällan eller nästan aldrig begreppet kemi utan endast 

experiment. Därför vet inte barnen att det är kemi som de arbetar med. Det kan ställas mot att när 

barnen räknar får de veta att det är matematik som de arbetar med. Ingen tycker att det är något 

konstigt med det. De flesta förskollärarna använder begreppet matematik. 
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2.3 Intresset för naturvetenskap  

 
 

I TIMSS 2007, en internationell studie av elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap bland 

barn i årskurs 4 och årskurs 8, där framkom det att Sveriges elever i årskurs 4 ligger på ett 

genomsnittsvärde bland länderna i EU/OECD när det gäller naturvetenskap. Däremot ligger de 

relativt sämre inom området kemi. Eftersom detta var första året som Sverige deltog i 

undersökningen för årskurs 4 finns det ej något tidigare underlag att jämföra mot, så det går inte att 

säga något om kunskapsutvecklingen. 

 

 

När det gäller årskurs 8 framkom det i TIMSS 2007 att där ligger Sverige under genomsnittet för 

länderna i EU/OECD när det gäller naturvetenskap. Inom de naturvetenskapliga ämnena så ligger 

ämnet kemi bland de sämre. När det gäller årskurs 8 så har Sverige varit med i 3 undersökningar 

och de visar på en stadig försämring i kemikunskaperna. Det finns inget som tyder på att nedgången 

skulle vara på väg att stanna upp. 

 

 

Under 2011 gjordes en ny TIMSS undersökning och resultaten från den kommer att presenteras i 

december 2012. Det blir intressant att läsa den rapporten och se om trenden håller i sig eller om det 

är så att Sverige har lyckats att vända siffrorna uppåt och att kunskapen faktiskt ökar hos eleverna 

när det gäller naturvetenskap och kemi. 

 

 

När den reviderade versionen av läroplanen Lpfö98 kom under 2010 har det tillkommit 

förtydligande mål när det bland annat gäller kemi. I ett av målen står det numera att barnen skall 

kunna utveckla sin förståelse för enklare kemiska processer. Enligt Utbildningsdepartementet 

(2010) framkommer det att kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena har stor betydelse när 

det gäller samhällets utveckling som t. ex. hälsa, naturbruk, miljöteknik och energiförsörjning. 

Vidare menar utbildningsdepartementet att barn bör ges möjligheter till att upptäcka, utforska och 

samtala kring de enklare kemiska processerna. Fokus skulle kunna läggas på att barnen får bekanta 

sig med diverse olika processer och fenomen. Det skulle kunna vara smaker, dofter, vatten i olika 

former (från gas, till flytande och till is), olika temperaturer, olika väderfenomen, luft i rörelse, 

krafter, balans och jämnvikt samt eldning av diverse bränslen. Om barn ges möjlighet till att 

experimentera och att vara delaktiga i undersökningar av fenomen utvecklar barnen en förståelse för 

naturvetenskap. 

 

 

År 1998 fick förskolan en egen läroplan, lpfö98 och den pedagogiska uppgiften blev tydligare. 

Förskolans mål och innehåll har successivt blivit tydligare och innehållet sammanfattades och natur 

fick en egen rubrik. De olika ämnena/rubrikerna skulle inte ses som ämnesindelningar utan ämnena 

skulle integreras med varandra i verksamheten och gärna genom ett tematiskt arbetssätt. 

Personalens kompetens är en av de viktigare kvalitetsfaktorerna på förskolan. Förskolans uppdrag 

är att lägga grund för barnens livslånga lärande. Förskolan skall medvetet främja leken som är 

viktig för barnets utveckling och lärande, detta ska karakterisera verksamheten i förskolan. 

(Skolverket, 2008)  
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2.4 Förskolläraren och Naturvetenskap 
 

 

Sheridan, Ramling och Johansson (2010) skriver att i Sverige går 84 % av barn under 3 år i 

förskola. Med tanke på att det går så många barn på förskolan, så är det naturligtvis viktigt att 

utforska hur stor betydelse förskoleverksamheten har. Förskollärarens kompetens och inställning 

har stor betydelse för hur kvaliteten inom verksamheten blir, det vill säga lärarens kunnande att 

möte och samspela med barn. Även att förskollärarna binder samman lärande med leken till en 

helhet visar på god kvalitet hos förskolan och där både lärare och barn startar aktiviteter och breddar 

varandras förslag. Barn lär mycket genom leken. Det är viktigt att barnens olika förslag på 

aktiviteter tas på allvar och kan initieras med förskollärarens förslag. Harlan (1996) tycker att det 

krävs en noggrann planering innan förskolläraren startar upp en naturvetenskaplig aktivitet. Annars 

om det strular för mycket under själva aktiviteten och förskolläraren själv inte har koll på läget är 

risken stor att barnens motivation minskar och att denna aktivitet inte ger så mycket till barnen 

varken via misstagen eller framgångarna. 

 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999)  vill påstå att det är förskollärarens roll i förskolan att se 

till att barnen får olika slags upplevelser och erfarenheter. En skicklig förskollärare skall inte enbart 

utgå från barnens egna intressen utan de skall också skapa ett intresse och utmana barnen för det 

som de önskar att barnen skall få ökade kunskaper om. Förskollärarnas kunskapande behöver också 

få teoretisk näring i nära anslutning till det praktiska användandet för att något nytt skall få fäste 

och bli automatiserad. Därefter kan förskollärarens kunnande föras vidare till att utöka barnens 

kunskap. Det är viktigt att barnen i förskolan får använda de teoretiska kunskaperna praktiskt och 

att de praktiska erfarenheterna får en teoretisk genomgång. Förskollärarna behöver också tänka på 

att reflektera över de praktiska erfarenheterna med barnen. Detta för att sätta ord på vad det är som 

barnen har upplevt. Vidare menar Pramling Samuelsson och Sheridan att det är bra om 

förskollärarna skapar situationer där barnen kan ta till sig kunskaper i olika former som fakta, 

förståelse, färdighet samt förtrogenhet. När barnen utför kemiexperiment, och de är engagerade och 

intresserade av sina upplevelser, är det lämpligt att förskollärarna inför de korrekta begreppen. Då 

är det lättare för barnen att förstå och göra det till sitt och detta är en erfarenhet som barnen senare 

kan bygga vidare på. Det är viktigt att förskollärarna har kunskaper och intressen inom olika ämnen, 

eftersom det då blir lättare att förmedla kunskapen till barnen. Ju bättre ämneskunskapen är, desto 

lättare blir det att kommunicera med barnen för att skapa en förståelse hos dem. 

 

 

Jelly (1996) skriver om en lärare som antyder något mycket träffande. Läraren oroar sig för 

frågorna som barnen ställer. Att få en fråga är inget problem men eftersom läraren saknar 

vetenskaplig bakgrund blir det besvärande med många frågor och det känns oroande att inte kunna 

ge barnen ett för barnen tydligt svar. Läraren har inget problem med att säga till barnen att vi får ta 

reda på det rätta svaret senare eller att jag vet inte men barnen kan uppleva detta mycket 

otillfredsställande eftersom det är här och nu som de är intresserade och vill veta. 

 

 

Elsgeest (1996)  fann att när barn frågar om något gör de det eftersom de vill veta något och när de 

funderar på något så är de intresserade. När barn visar intresse gäller det för förskolläraren att hänga 

på eftersom barnen då är mottagliga och förskollärarens förklaring blir givande. Även om du inte 

kan svara på alla frågorna skall du uppmuntra barnen att fråga. Du skall ta frågorna på allvar. Tänk 

också på att alla barn kan ge godtagbara svar på frågor. Däremot kan barn behöva olika tid för att 

forma ett svar. Elstgeest kom också fram till att äkta uppmuntran har större inverkan på barnen än 

varningar och hot, därför bör förskollärarna inrikta sin uppmuntran mer mot barnens ansträngningar 
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 än på deras resultat. Barnen försöker att finna lösningar på de problem som de önskar att lösa med 

hjälp av egna ansträngningar och det är just därför som förskollärarna skall uppmuntra barnens 

ansträngningar. Detta är viktigt eftersom det är då som kampen börjar för de riktiga/rätta svaren. 

Om förskolläraren verkligen vill nå fram och stimulera barnen måste de först visa intresse för 

barnens arbete på ett övertygande sätt. Ifall barnen känner att förskollärarens intresse är genuint, 

vågar barnen att prata och diskutera fritt från hjärtat. De blir också mer mottagliga för 

förskollärarens förklaringar eftersom denna person blir en del av helheten tillsammans med barnen. 

Förskolläraren har då lyckats med möte, samspel och dialog. Förskollärarens roll är viktig när det 

gäller att få barnen att förbättra sin iakttagelseförmåga. Det går att lära barnen att på ett mer 

noggrant sätt iaktta och att göra detta i meningsfulla sammanhang.  

 

 

Något som förskolläraren bör tänka på är hur de ställer frågorna till barnen. Att det inte är stängda 

frågor som oftast kräver ett ”rätt” svar som till exempel ja eller nej, utan öppna frågor där barnen 

ges möjlighet att tänka efter och forma ett eget svar där inte endast ett ja eller nej räcker. 

(Doverborg och Pramling Samuelsson, 2000). Även när barnen ställer frågor anser Thulin (2010) att 

förskolläraren inte behöver säga det rätta svaret direkt utan istället ge en motfråga. Detta för att 

motivera barnen att tänka vidare själva och komma fram till vad det kan vara det som barnet 

frågade om. Det arbetssättet kan inte användas varje gång ett barn ställer en frågar eftersom barnen 

då har lätt att tappa motivationen och grundfrågan förblir obesvarad. Barnen hinner tappa tråden 

och intresserar sig för något annat. 

 

Sträng och Persson (2003) anser att även de yngsta barnen kan vara med och utsättas för 

naturvetenskapliga experiment. De har en bra iakttagelseförmåga och en oerhörd klokhet när det 

gäller att se det viktigaste. Genom att ställa de rätta frågorna till barnen kan de reflektera över några 

företeelser. När det gäller de minsta barnen är det ännu viktigare att inte ge färdiga svar och 

lösningar. Förskolläraren behöver vara lyhörd för vad de yngsta barnen visar intresse för, för att 

kunna gå vidare och utveckla barnen. 

 

 

Harlen (1996) anser att det är viktigt att barnen studerar naturvetenskap därför att de då utvecklar en 

förståelse för världen omkring dem. Den vetenskapliga träningen hjälper barnen och inspirerar dem 

att undersöka omgivningarna intresserat. Barnen får då chansen att ändra på sina idéer och att vara 

kritiska till s.k. sanningar fram tills dess att de har testat dem. Något annat som också är en fördel 

att börja med naturvetenskap tidigt är möjligheten till att bidra med en positiv inställning till ämnet. 

Det finns belägg för att barns intresse för naturvetenskap bildas tidigt i jämförelse till andra ämnen. 

Redan i 11-12-årsåldern bestämmer sig barnen för om naturvetenskap är roligt eller inte.  

 

 

2.5 Begreppen 
 

Ekstig (2002) fann att om inte läraren lyckas förklara de naturvetenskapliga begreppen så att de blir 

tydliga och begripliga för barnen kan det leda till att barnen tappar intresset för naturvetenskapen 

och till den egna tilltron till förmågan att lära sig ämnet. Detta kan vara en av de brister som senare 

kan visa sig i att barnet får en negativ attityd till det naturvetenskapliga ämnet. Även Östman (2002) 

kom fram till att de naturvetenskapliga begreppen är viktiga för att barnen skall kunna uttrycka sig 

med de rätta begreppen och därigenom bli förstådda. Enligt Säljö och Wyndhamn (2002) anser de 

att det är viktigt att vi samtalar om naturvetenskapen för det är i interaktioner och diskussioner som 

vi lär oss att använda nya begrepp. 

 

Sträng och Persson (2003) menar att det är lätt att bli lurad av ett barn och tro att de förstår det som 
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 förskollärarna vill förmedla trots att så ej är fallet. Därför är det viktigt att förskollärarna anpassar 

språket mot barnens tidigare erfarenheter men att de försöker utvidga språket något, så att barnen 

får lära sig nya begrepp och ord. Detta är nödvändigt för att barnen skall vidareutvecklas och inte 

stanna av i utvecklingen. 

 

 

 

2.6 Barns lärande 
 

 

”Barn som blir positivt bemötta i sitt lärande bevarar och utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära 

genom hela livet” (Pramling Samuelsson och Sheridan, 1994, s 12) 

 

 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) hävdar att alla teorier pekar på att barn lär sig 

till följd av att vara aktiva. De menar också att barn lär tillsammans samt att de lär av varandra. 

Barnens lek och lärande är oskiljbara. Genom att arbeta medvetet med barnens naturliga uppfattning 

om världen som finns omkring dem, hjälper vi barnen att få en ingång i det naturvetenskapliga.  

Även Williams (2006) påvisar att det alltid sker ett samspel mellan barn vilket ofta leder till ett 

lärande. På förskolan är detta mycket gynnsamt eftersom barnen har stor frihet där med varierad 

miljö. Barnen får ofta välja med vem de vill leka och var de ska leka och vad de ska leka. 

Naturligtvis har förskollärarens attityd stor betydelse. Det kan sägas att miljö och attityd har stor 

betydelse för vad som sker barn emellan. Dessutom är kamraternas åsikter mycket värdefulla 

oavsett vilken ålder eller kön kamraten har. Vidare menar Williams (2006) att det är barnets 

kunskap inom ett visst område, inte att det är det äldre barnet som delar med sig av sin kunskap i 

leken. Det behöver inte alltid vara det äldre barnet som har mest kunskap.  

 

 

Dewey (1999) myntade uttrycket ”learning by doing”, att lära genom att göra, därigenom kom hans 

pedagogik att också kallas för aktivitetspedagogiken. Imsen (1999) sammanfattar Deweys uttryck 

med att barn behöver få vara aktiva för att barnen skall ges möjligheter till att bilda sig egna 

erfarenheter och därigenom lära sig något nytt. Detta kan ske genom att få undersöka något eller 

genom att experimentera. Sjöberg (2000) påvisar också hur viktigt det är att få arbeta praktiskt.  

 

 

Syftet med Thulins (2010) analys av ett naturvetenskapligt projekt var att urskilja barnens variation 

på frågeställningar som de väljer att uppmärksamma under arbetets gång. Thulin har delat in 

frågorna i tre huvudgrupper efter att ha bearbetat sitt videomaterial. Hon kom fram till dessa 

huvudgrupper genom att se vad barnens frågefokus handlade om. De tre huvudgrupperna är: 1, 

Frågor om innehållet, 2, Frågor om redskapen och 3, Frågor utanför temat. Hennes totala 

videoobservationstid var fyra timmar och femtio minuter lång och var indelade på sju tillfällen. Det 

var 12 barn som ingick i studien. Totalt under observationstiden ställde barnen 206 frågor och av 

dessa var det 173 frågor som handlade om innehållet. Endast 22 frågor gällde redskapen och 11 

frågor avsåg frågor utanför temaarbetet. Av detta går det att utläsa att merparten av barnens frågor 

avser innehållet och detta tyder på att barnen är engagerade och har en vilja av att vara delaktiga i 

processen. Barnen är positivt inställda till naturvetenskap eftersom de är aktiva och ställer frågor 

och endast 11 frågor av totalt 206 st handlar om något utanför temaarbetet. 
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3     Metod 
 

 

I metoddelen beskriver jag hur jag har arbetat fram ett arbetsmaterial med några enkla 

kemiexperiment. Därefter har några förskollärare provat materialet i barngrupper och sedan 

utvärderat materialet via enkäter. 

 

 

3.1 Urval  
                
Fyra förskolor i Gävle Kommun valdes ut slumpmässigt och på dessa förskolor deltog samtliga 

tillsvidareanställda förskollärare inom fyra avdelningar totalt 13 förskollärare, de var intresserade av 

att utvärdera mitt arbetsmaterial. Det fanns inga kriterier för hur förskollärarna valdes ut, bara de 

var tillsvidareanställda på förskolan.  Eftersom det är förskollärarna som skall studeras och se om de 

kan blir inspirerade av arbetsmaterialet, fick de själva utföra kemiexperimenten utan min 

medverkan. Instruktionen var att alla barn skulle kunna vara med under kemiexperimenten, från 

fem år och neråt. De fick prova materialet på hur många grupper som de själva ville men önskan var 

att de skulle utföra kemiexperimenten minst en gång. Gruppstorleken hade heller ingen betydelse, 

utan förskolläraren fick själv avgöra hur stora grupper hon/han ville arbeta med. Efter att 

arbetsmaterialet var utprovat fick förskollärarna svara på enkäter. Förskolorna fick en vecka på sig 

att utföra kemiexperimenten samt svara på enkäten och detta tyckte ingen av förskolorna var något 

problem. De planerade själva in arbetet för den kommande veckan.  

 

 

3.1.1 Urval Arbetsmaterial  
 

 

Mitt första steg i utvecklingen av materialet var att låna några böcker om kemiexperiment och läsa 

dem. Därefter valde jag ut några experiment med tanke på att barn från fem år och neråt skulle 

kunna vara med. Experimenten skulle vara enkla och inte ta så lång tid att utföra. De skulle 

innehålla få ingredienser och helst material som redan finns på förskolan eller är billiga att 

införskaffa. Dessutom skulle experimenten vara roliga att utföra och det som hände skulle vara 

synligt direkt. Till slut valdes fyra experiment ut. Experiment 1: ”Ryms bomullen?”. Där får barnen 

lägga över bomull från ett glas till ett annat glas som är fullt med vatten.  Experiment 2: ”Vätskor 

som avskyr varandra”. Där blandas vatten och olja i en 50-cl pet-flaska och därefter skakas flaskan. 

Vad händer? Experiment 3: ”Vulkan i pet-flaska”. Där blandas ättika, bakpulver, diskmedel och 

karamellfärg i pet-flaskan. Mycket snart efter att detta har blandats börjar det ”koka” i flaskan och 

det svämmar över. Experiment 4: ”Vad händer med sytråden?”. Ta ett glas med vatten och lägg 

därefter i lite sytråd, prova samma sak igen men med lite diskmedel i vattnet. Vad händer? Jag till-

förde också en sida i materialet med en enklare förklaring på vad kemi kan vara. Varje experiment 

fick en varsin sida och den innehöll några rubriker som: målet med kemiexperimentet...,  

du behöver, gör så här, exempel på diskussionsfrågor och en enklare förklaring samt ett egentaget 

foto på varje experiment. Därefter var det två personer som läste genom arbetsmaterialet för att se 

om det var förståeligt och att det inte fanns några oklarheter. Arbetsmaterialet fick namnet: ”Ta fram 

kemisten inom dig – ett arbetsmaterial till förskolan”. 

 

Varje förskola fick en varsin ”kemipåse” som innehöll material som skulle användas till                                                                                                                                                             

 kemiexperimenten. Det enda som jag inte bifogade var diskmedel eftersom det endast behövdes 

några droppar samt att det med säkerhet finns på varje förskola. 
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3.2 Datainsamlingsmetoder 

 
 

Arbetsmaterialet ”Kemisten inom dig” har använts och utvärderats av totalt 13 förskollärare på fyra 

förskolor. Efter att kemiexperimenten var utförda utvärderade förskollärarna materialet via enkäter. 

Undersökningen hade kunnat utföras med hjälp av intervjuer men den metoden valdes bort. Detta 

p.g.a att förskollärarna har mycket att göra nu i början på hösten. Det börjar många nya barn och de 

skall skolas in långsamt för att få en så bra start som möjligt, därför valdes enkäter som kan fyllas i 

när förskolläraren själv har tid, fast innan utsatt tid. Intervjuer tar oftast längre tid och förskolläraren 

blir uppbunden en förutbestämd tidpunkt, vilket innebär att det är flexiblare med enkäter. Dessutom 

var antalet 13 förskollärare för stort antal för att hinnas med att intervjua under tidsramen som 

arbetet skulle vara klart inom. 

 

Enkäten består av 11 frågor och avslutas med några tomma rader där förskolläraren ges utrymme att 

ta upp kommentarer och respons från barnen när experimenten utfördes och dessa kommentarer 

skulle anges anonyma, endast som pojke eller flicka. Enkäten utformades efter Johansson och 

Svedners (2010) rekommendationer att enkäten delas in i två delar. Den ena delen handlar om 

bakgrundsfrågor som exempelvis ålder, utbildning och antal anställningsår. I den andra delen 

handlar frågorna om de områden som skall undersökas. Vidare anser Johansson och Svedner (2010) 

att frågorna endast skall: ta upp en sak i varje fråga, använda vanligt språk och inte krångla till det 

med svårbegripliga och luddiga ord samt undvika formuleringar som innehåller fler än 20 ord. 

Enkäten provades ut på tre testpersoner innan enkäten lämnades ut. 

 

 

 

3.3  Procedur   

 

                                                                                                                

 

Jag besökte de fyra förskolorna personligen och pratade först med föreståndaren för förskolan så att 

jag fick dennes medgivande till att utföra undersökningen på dennes förskola. Därefter pratade jag 

med de förskollärare som vid tillfället var på plats om de var intresserade. Jag fick ett mycket 

positivt bemötande på de fyra förskolorna. De tyckte att det bara skulle bli roligt att utföra 

experimenten och hade inga problem med att besvara enkäten. Vi bestämde att jag skulle hämta 

enkäterna veckan efter. Detta gjordes och jag fick in alla 13 enkäterna. Vid de här tillfällena pratade 

jag med förskollärarna under en lång stund och fick därigenom ännu mer information som kan 

likställas som en liten intervju. Tillsammans med enkäten bifogades ett informationsbrev där det 

framkom vad denna undersökning handlar om och att materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt och att resultaten och svaren inte kommer att kunna kopplas till den enskilda 

individen eller förskolan i min uppsats. I brevet stod det också kontaktuppgifter om det skulle 

uppstå frågor eller funderingar eller om någon ville hoppa av undersökningen. Eftersom inte 

barnens perspektiv undersöktes var det inte aktuellt att ta in förmyndarnas medgivande.                                                                                                                                                              

Jag förklarade vid besöket att medverkande av undersökningen var frivilligt men att jag skulle 

uppskatta om de ville ställa upp. 
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3.4 Databearbetning 
 

I min undersökning går det inte att på något vis härleda de besvarade enkäterna till enskilda 

individer, ej heller till vilken förskola. På så sätt är svaren anonyma och dataunderlaget behandlades 

konfidentiellt. Resultaten från enkäterna har sammanställts på en likadan blank enkät tillsammans 

med kommentarer och därefter sorterats, bearbetats och analyserats. 

 

 

3.5 Metodanalys 

 
Av 13 utdelade enkäter fick jag tillbaka samtliga ifyllda, vilket innebär 100 %  deltagande. Detta 

tror jag beror på att jag besökte förskolorna först och pratade både med föreståndaren samt 

förskollärarna. De fick det mesta av materialet som behövdes till experimenten och jag hämtade 

enkäterna personligen efter en vecka. Det innebar att kontakten var god, det var enkelt att utföra 

experimenten samt att arbetsmaterialet inte var så stort.  Att tiden var begränsad gjorde att 

”uppdraget” inte hann glömmas bort utan genomfördes direkt. 

 

 

 

 

 

 

 

4  Resultat  
 

 

 

4.1 Allmänt 

 

 
De inledande frågorna på enkäten visar att de deltagande förskollärarna (13 stycken) har en 

arbetslivserfarenhet i yrket på mellan 3 och 37 år. Medelvärdet ligger på 15 år. Förskollärarnas 

åldrar är mellan 26 och 61 år. Medelåldern är 45 år. 7 av 13 förskollärare har haft någon form av 

kemikurs under sin utbildning.  

 

Den andra avdelningen på enkäten är mer ämnesinriktad. Den delen innehåller en fråga som 

handlade om hur man tycker att ämnet kemi är, om det är lätt eller svårt. Alternativen att välja på 

var 4 stycken: lätt, ganska lätt, ganska svårt eller svårt. Svaren blev att tre tyckte att det var lätt, sex 

tyckte att det var ganska lätt och fyra tyckte att det var ganska svårt. 
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4.2 Hur arbetar förskollärarna med kemi på förskolan idag? 

 

 
Denna frågeställning besvaras genom enkätfrågorna fem och sex. De lyder: ”Arbetar du med kemi 

idag på förskolan?” samt ”Hur regelbundet har du arbetat med kemi på förskolan?” På fråga fem var 

svarsalternativen ja eller nej samt om ja angavs kom en följdfråga: ”Om ja, hur har du arbetat med 

kemi tidigare på förskolan?”. 

 

 

 

Tabell 1: Nedan visas resultatet på fråga fem. Arbetar du med kemi idag på förskolan? 

Totalt 13 förskollärare 

tillfrågades. 

 Ja Nej 

 10 3 

 

 

 

10 av 13 förskollärare arbetar redan med kemi på förskolan. Endast tre arbetar inte med kemi. De 

som kommenterade sitt ja sade att de hade experimenterat eller också bakat. Fråga sex var 

svarsalternativen: en gång i veckan, en gång i månaden, en gång i halvåret eller annat. Där var 

svaren utspridda . En person hade kemi 1 gång i veckan, sju personer hade kemi 1 gång i månaden, 

en person hade kemi 1 gång i halvåret och fyra personer svarade annat. De som svarade annat 

förklarade med att de arbetade tematiskt eller periodvis med kemi.  

 

 

Alla förskollärarna var överens om att det är både roligt och tacksamt att arbeta med 

kemiexperiment med barnen. De tycker att det är mycket roligt och spännande. En av förskollärarna 

berättade att efter det att de hade arbetat med experimenten från arbetsmaterialet blev barnen så 

inspirerade, att de gjorde egna experiment dagen efter när de var ute på gården.  
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4.3    Bidrar ett utarbetat arbetsmaterial till att inspirera och 

intressera förskollärarna för kemi? 

 
Den här frågan kan kopplas ihop med fråga 4, 8, 9 och 10 i enkäten.  

 

 

Tabell 2: Här visas resultaten i fråga 8 och 10 från enkäten. 

8. Inspirera arbetsmaterialet dig till att nu ha fler 

kemiexperiment i det vardagliga arbetet på förskolan? 

Ja Nej 

 11 2 

10. Vad tycker du om instruktionerna till 

kemiexperimenten i arbetsmaterialet? 

Enkla att förstå Svåra att förstå  

 13 0 

 

 

Om arbetsmaterialet inspirerar till att ha fler kemiexperiment på förskolan svarade elva stycken att 

ja, arbetsmaterialet inspirerar och två stycken tyckte inte att de blir inspirerad. 

 

På frågan, ”på vilket sätt?” under fråga 8 fick jag svaren: Bra att bli påmind, barnen tycker att det är 

mycket roligt, kemi är faktiskt inte svårt, enkla att genomföra, enkla material, har utbildning inom 

kemi – inget nytt för mig, har redan utbildning, genom enkla medel kan man bli påmind. 

 

Samtliga 13 förskollärare anser att arbetsmaterialet är enkla att förstå. 

Kommentarer efter fråga 10: Många svarade tydliga, mycket bra – lätta att förstå, bra upplägg med 

diskussions frågor till barnen och förklaringar, bra förklarat, bra att material var med. 

 

Fråga 4 i enkäten var: ”Tycker du att ämnet kemi är lätt eller svårt att förstå idag?” Där fanns det 

fyra alternativ att välja mellan. Lätt, ganska lätt, ganska svårt eller svårt. Svaren blev lätt tre st, 

ganska lätt sex st, ganska svårt fyra och ingen på svårt. 

 

 

På fråga 9 fick jag spridda svar. Frågan var: ”Nu efter att ha arbetat med materialet känner du dig då 

säkrare på vad ämnet kemi är?” fem svarade lätt och sju svarade ganska lätt och en svarade ganska 

svårt, ingen svarade svårt. Det fanns totalt fyra svarsalternativ på denna fråga med. 

 

 

Kommentarer efter fråga 9: Lätt att glömma bort, lätt – har läst kemi. 

 

 

Det visade sig att efter att förskollärarna jobbat med arbetsmaterialet, så var det sex stycken som 

tyckte att det blev lite lättare att förstå vad kemi kan vara. Dessa sex personer satte en gradering till 

vänster på skalan i fråga 9 jämfört med fråga 4. Det är mot det ”lätta” hållet. 

 

Några förskollärare berättade att det är lätt att glömma bort att experimentera med barn, därför är 

det bra när något nytt material kommer för då blir man påmind. 
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4.4 Vilket begrepp används vid kemiexperimenten på förskolan, 

kemi eller experiment? 
 

 

Svaren på den här frågan kan kopplas ihop med fråga 7 och 11 i enkäten. 

 

 

 

 

 

 

100 % av förskollärarna svarade att de kallar kemiexperimenten endast för experiment och inte 

kemi. På frågan varför säger de: Kemi är kopplat till skolan, jag har inte tänkt på att naturkunskap är 

indelat i olika ämnen, har inte tänkt på att använda begreppet, svårt ord, har alltid sagt experiment, 

naturligast för mig, oftast både fysik och kemi, barnen tolkar experiment som något spännande och 

förstår ordet experiment bättre. 

 

 

 

På fråga nummer 11: ”Tror du att du kommer att kalla kemiexperimenten för kemi 

fortsättningsvis?” Svarsalternativen var ja eller nej. Där svarade sju stycken ja och sex stycken nej. 

På den frågan fanns det också utrymme att tycka till och där skrev flera: Det heter faktiskt kemi, 

eftersom kemi är den rätta benämningen, kemi är lätt inte krångligt, för mig känns kemi = 

experiment, känns inte bekvämt att säga kemi – men jag skall försöka att börja med det, har fått en 

större förståelse för ämnet nu, experiment låter mer utmanande, experiment hör hemma på 

förskolan. 

 

En förskollärare berättade att hon arbetar aktivt och regelbundet med experiment på förskolan och 

hon har själv utbildning inom kemi och tycker att det är roligt. Hon är relativt nyutbildad. Hon har 

aldrig ens tänkt på varför hon inte använder begreppet kemi men nu tänker hon ändra på det -”För 

det är faktiskt kemi vi håller på med”, sade hon. 

 

100%

Experiment

Kemi

Diagram 1: Förskollärarnas sammanlagda svar för 

frågan 7: "Hur benämner du experimenten? Som kemi 

eller bara experiment?" 
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5 Diskussion 
 

 

5.1 Sammanfattning 
 

 

I det här arbetet har jag tagit fram ett arbetsmaterial i ämnet kemi för barn på förskolan. Materialet 

riktar sig inte till någon speciell ålder utan till barn från fem år och neråt. Det har sedan använts av 

13 förskollärare som därefter har utvärderat materialet via enkäter. Dessa enkäter har sorterats, 

bearbetats, analyserats och sammanställts utifrån de tre frågeställningarna. Dessa frågor handlar om; 

”hur arbetar förskollärarna med kemi på förskolan idag?”, om ett utarbetat arbetsmaterial i ämnet 

kemi kan inspirera och intressera förskollärarna och vilket begrepp använder förskollärarna är det  

kemi eller experiment? Förskollärarna var mycket positiva till arbetsmaterialet och flera av dem 

hade inte tänkt på att man kan använda begreppet kemi tillsammans med experimenten.  

 

 

 

5.2 Tillförlitlighet 

 
Det huvudsakliga syftet med enkäten var att får svar på de tre frågeställningarna som hela arbetet 

bygger på. Det har uppnåtts och bearbetningen av lärarnas svar och kommentarer i enkäten har varit 

relativt enkla, utifrån frågeställningarna. Att ha en väl genomarbetad enkät kan jag nu i efterhand 

inse värdet av. Det underlättar utvärderingen av resultaten. Alla förskollärare har varit engagerade 

och fyllt i enkäterna väl och kommenterat där det fanns utrymme för det. Jag är mycket tacksam för 

att det inte blev något bortfall och det kan förmodligen bero på de personliga mötena som jag hade 

med förskollärarna. Jag anser att jag har kunnat mäta det jag har avsett att mäta. 

 

Att 13 förskollärare ställde upp i undersökningen är jag nöjd med men nu efter att ha utvärderat 

materialet kan jag känna att om antalet besvarade enkäter hade varit fler, kanske resultaten hade 

blivit något annat eller ännu tydligare. 

 

 

 

5.3 Hur arbetar förskollärarna med kemi på förskolan idag? 
 

 

Resultaten visar att 77 % av de tillfrågade förskollärarna arbetar med kemi idag på sin arbetsplats. 

Om hur de arbetar svarade de flesta att de experimenterar och en del svarade att de bakar med 

barnen. Detta var bättre resultat än jag hade väntat mig. Det förvånade mig också att 7 av 13 

förskollärare sade att de arbetar med kemi 1 gång i månaden. Detta var också mer än vad jag trodde 

från början, vilket är positivt. Däremot framgår det att förskollärarna inte använder uttrycket kemi, 

vilket innebär att barnen inte vet om att de har experimenterat inom ämnet kemi. De får inte höra 

begreppet kemi från sina förskollärare.  

 

Det finns en viss osäkerhet hos förskollärarna när det gäller ämnet kemi och Jelly (1996)  skriver att 

om förskolläraren själv inte har någon vetenskaplig bakgrund i ämnet var hon/han därför orolig för 

barnens frågor. Att inte kunna svara på en fråga var inga problem men när det blev flera kände 

hon/han sig obekväm och det kändes lite som ett misslyckande att behöva återkomma med svaret 
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 senare, då förmodligen barnen hade glömt bort att de hade frågat något. Detta skulle kunna vara en 

orsak till att inte de andra 22 % av förskollärarna arbetade med kemi på förskolan. Att de kände sig 

allt för osäkra för ämnet kemi. 

 

 

 

5.4 Bidrar ett utarbetat arbetsmaterial till att inspirera och 

intressera förskollärarna för kemi? 
 

 

Tanken med arbetsmaterialet ”Ta fram kemisten inom dig” var att det skulle vara ett enkelt och litet 

material som skulle vara lätt att plocka fram och börja arbeta med utan några stora förberedelser 

innan. Varför inte materialet skulle vara stort och innehålla många kemiexperiment var för att det 

inte skulle avskräcka att användas i och med att ett stort material kan vara svårare att hinna med och 

därför lämnas helt utan att provas eftersom man ändå inte skulle hinna med att arbeta klart med det. 

 

11 av 13 förskollärare tyckte att arbetsmaterialet var inspirerande och att de nu kunde tänka sig att 

arbeta mer med kemi. De andra två som svarade nej tyckte redan att de arbetar mycket med kemi 

idag så arbetsmaterialet innehöll inget nytt för dem. Däremot tyckte alla 13 förskollärare att 

instruktionerna var enkla att förstå och de flesta kommenterade att det var bra och tydliga 

förklaringar till kemiexperimenten. Flera förskollärare ansåg att de behövde bli påminda om kemi 

för det är lätt att glömma bort. Man kan behöva en knuff ibland som en av förskollärarna skrev. 

 

Detta tror jag kan stämma att vi kan behöva en knuff för att komma igång med att arbeta med kemi 

och jag tror att mitt arbetsmaterial kan vara den knuffen. Harlen (1996) anser att det är viktigt att 

barnen studerar naturvetenskap därför att de då utvecklar en förståelse för världen omkring dem.  

 

Förskollärarna fick svara på en fråga i enkäten som handlade om hur de upplever kemi idag; om det 

är lätt eller svårt. En av de sista frågorna i enkäten handlade om samma sak men tog upp aspekten 

hur ämnet kemi kändes efter att ha arbetat med mitt arbetsmaterial och då blev resultaten bättre, 

d.v.s. fler tyckte att det var lättare än tidigare. Det behövs alltså inte så mycket för att förskollärarna 

skall känna sig säkrare på ämnet kemi. Det kan räcka med ett litet arbetsmaterial.  

 

 

 

5.5 Vilket begrepp används vid kemiexperimenten på förskolan, 

kemi eller experiment? 

 
Resultatet på denna fråga var mycket tydligt: 100 % av förskollärarna säger experiment istället för 

kemi. Några förskollärare som jag pratade med när jag hämtade enkäterna berättade att de känner 

sig osäkra på vad som är kemi och därför känns det säkrare att använda begreppet experiment. En 

förskollärare hävdade att ordet experiment är så vedertaget så hon har aldrig ens funderat på att säga 

något annat. Någon svarade också att det är svårt att veta skillnaden mellan fysik och kemi. 

 

Kanske är det därför barnen inte är förberedda på att ha ämnet kemi i grundskolan eftersom de inte 

vet att det är just detta ämne de haft på förskolan. Då kanske det känns främmande för barnen, och 

konstigt och svårt, och som Harlen (1996) skriver; att barn redan i 11-12 års ålder bestämmer sig för 

om kemi är roligt eller tråkigt.  Därför tror jag att det är viktigt att ha en förkunskap redan från 

förskolan för att kunna ta till sig ämnet kemi och inte tycka att det är svårt, utan något som tillhör 
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Deras vardag. Om barnen vet att det är kemi när de har experiment kan de relatera till det när de 

sedan har kemi i grundskolan. 

 

 

5.6 Slutord 
 

 

Det känns roligt att jag själv snart kommer att kunna använda ”Ta fram kemisten inom dig” när jag 

skall börja arbeta. Det kommer att bli spännande att genomföra kemiexperimenten med barnen, med 

den här undersökningen som grund. Den har gett mig intressanta tankar kring kemins möjligheter i 

förskolan. Min tro på kemins enkelhet har stärkts. Kemi behöver inte vara svårare än så här! 

 

 

 

 

5.7 Förslag till fortsatt forskning 
 

  
”Ta fram kemisten inom dig” har prövats och utvärderats under en vecka av 13 förskollärare. 

Samtliga förskollärare svarade på enkäter efter att de hade arbetat med mitt material. En av frågorna 

handlade om hur förskollärarna benämner experimenten på förskolan, svarsalternativen de hade att 

välja på var kemi eller experiment. Samtliga svarade att de använder begreppet experiment. Denna 

fråga skulle jag vilja forska både djupare och bredare i. Det skulle vara intressant att göra en mycket 

större enkätundersökning gällande den frågan samt komplettera med några djupare intervjuer. 
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                                   Inledning 

Välkommen till mitt arbetsmaterial i kemi. Jag hoppas att ni ska få några roliga och 

intressanta stunder med nya idéer om hur det kan vara att jobba med kemi på 

förskolan. Enligt skolverket (2010) så är målet att barnen skall ges möjlighet att få en 

ökad förståelse för enkla kemiska processer. Mitt mål med arbetsmaterialet är att visa 

att kemi inte behöver vara svårt och att det går att genomföra med enkla medel. Det 

utarbetade materialet kan vara ett verktyg för att komma igång med att arbeta med 

kemi på förskolan. Arbetsmaterialet är inte inriktat på någon speciell ålder utan jag 

tycker att alla barn kan vara med. De minsta barnen kan komma att tycka att det är 

svårt att förstå men de blir bekanta med begreppet kemi. 

 

Tänkt på att använda begreppet kemi när ni pratar med barnen under experimenten. 
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                             Vad kemi kan vara? 
 

Kemi är inte så konstigt och svårt som vi tror. När vi tänker på kemi ser vi oftast 

konstiga vätskor i provrör som det ryker ur på ett laboratorium men kemi kan också 

vara så enkelt som att vatten fryser till is. Kemin finns överallt och ”i kemin handlar 

det om alla de ämnen som världen är uppbyggd av och hur ämnena kan förvandlas”. 

( A Netteblad och Ekdahl, 2006, s 8) Du stöter på många olika kemiska ämnen varje 

dag. Min kropp, maten vi äter, smink, böcker, mobiltelefoner och till och med luft, 

trots att den är osynlig. Kemi handlar även om hur ämnen kan förvandlas. När is 

smälter till vatten, bakning,  maten som fördelas i kroppen. 

 

Naturens egna byggstenar är atomer och molekyler. Vi kan jämföra med alfabetet 

som har 29 bokstäver och av dessa kan vi bilda oändligt med ord och meningar. 

Naturens byggstenar/bokstäver kallas atomer och det är dessa som bygger upp 

världen omkring oss. Bokstäver finns det 29 av och atomer finns det ungefär 100 

stycken. Atomer förekommer sällan ensam. Minst 2 eller flera atomer bildar en 

molekyl. Vattenmolekylen liknar Musse Pigg, 2 väteatomer och 1 syreatom, den 

brukar de flesta känna till. ( Netteblad och Ekdahl, 2006) 
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                              Ryms bomullen? 
 

Målet med kemiexperimentet är att se om ett glas med bomull och ett glas med vatten 

får plats i ett glas.  

 

Du behöver: 

Två glas 

Bomull 

Vatten 

 

 

Gör så här: 

Häll upp vatten i ett glas och stoppa bomull i ett glas. Lägg försiktigt över bomullen i 

vattenglaset, så att vattnet inte rinner över. 

 

Exempel på diskussionsfrågor: 

Går det att få ner all bomull i vattenglaset utan att det rinner över? 

Vad händer? 

 

Förklaring: 

Bomull består av tunna trådar och luft och därför åker vattenmolekylerna(vattnet) in 

och pressar bort luften mellan trådarna. Bomullen tar minimal plats i vattnet. Ett 

vardagsexempel är blöjor. 

 

Förtydligande för barn: 

Lägg några stora stenar i en hink och då känns hinken full men man kan ändå hälla i 

ganska mycket vatten utan att det rinner över. Vattnet trycker bort luften som finns 

mellan stenarna. 
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                  Vätskor som avskyr varandra 
 

Målet med kemiexperimentet är att se om det går att blanda olja och vatten. 

 

Du behöver: 

Matolja 

Vatten 

En 50 cl pet-flaska med kork 

 

Gör så här: 

Blanda lika delar med matolja och vatten i pet-flaskan och skruva därefter på korken. 

Skaka flaskan. 

 

Exempel på diskussionsfrågor:  

Vad händer? 

Om flaskan får stå en liten stund, vad händer då? (prova)  

 

Förklaring: 

Detta är två vätskor som inte vill lösa/blanda sig med varandra. Detta beror på att 

deras molekyler är för olika. För en kort stund blandas de med varandra med sedan 

glider vätskorna isär. Efter en stund lägger sig vattnet på botten och oljan hamnar 

överst. Detta beror på att oljan är lättare (har lägre densitet/täthet). Ett 

vardagsexempel är lavalampan. 
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                         Vulkan i pet-flaska  

 
Målet med kemiexperimentet är att se vad som händer när ättika, bakpulver och 

diskmedel blandas. Får vulkanen ett utbrott? 

 
Du behöver: 

Ättika 

Bakpulver 

Diskmedel 

Karamellfärg 

En ugnsplåt 

En torr pet-flaska 

Tratt 

Sked 

 
Gör så här: 

Häll i tre matskedar bakpulver i pet-flaskan. Ställ den därefter på ugnsplåten. Häll ½ 

dl ättika i ett glas. Häll också i en tesked diskmedel och ett par droppar karamellfärg i 

glaset. Detta röres och sedan häller ni i lösningen via tratten i flaskan. 

 
Exempel på diskussionsfrågor: 

Vad händer? 

Varför svämmar flaskan över? 

Hur kan det bildas bubblor? 

 
Förklaring: 

När ättika och bakpulver blandas bildas en kemisk reaktion och en gas bildas, 

koldioxid. Diskmedlet tillsammans med gasen/koldioxiden gör att det bildas bubblor. 

Till slut blir flaskan full med bubblor och ”vulkanen” får ett utbrott, svämmar över. 

Ett vardagsexempel är att baka en sockerkaka med bakpulver och då bildas små 

bubblor/koldioxid vilket gör att kakan växer och blir ”fluffig”. 

 

.                                                                                                                                        
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                    Vad händer med sytråden? 
 

Målet med kemiexperimentet är att se om sytråden flyter på vatten. 

 

Du behöver: 

Ett glas 

Lite diskmedel 

Vatten  

Sytråd 

 

Gör så här: 

Fyll ett glas med vatten. Lägg ned en liten bit sytråd i glaset. (Nu ska sytråden flyta). 

Därefter tas sytråden ur och häll  istället i lite diskmedel och rör om. Lägg nu i 

sytrådsbiten igen. (Nu ska sytråden sjunka) 

 

Exempel på diskussionsfrågor: 

Vad kommer att hända med sytråden? 

Varför sjunker sytråden? 

 

Förklaring: 

Sytråden flyter på vattnets ytspänning. Ytspänningen uppstår vid gränsen mellan 

vatten och luft. Vattenmolekylerna strävar efter att hålla ihop med varandra och 

försöker få kontaktytan med luften så liten som möjligt. När vi tillför diskmedel 

försämras  ytspänningen.  Eftersom diskmedel är lättare än vatten lägger sig vissa 

dismedelsmolekyler sig på ytan och dessa molekyler har inga starka inbördes 

bindningar, så därför avtar vattnets ytspänning. 

 

Ytspänningsexperiment med barn: Ställ många barn tätt, med armarna utsträckta. 

De skall föreställa vattenmolekyler. Lägg sedan ett rep över dem. Repet kommer då 

att ligga på barnens huvud, axlar och armar. Repet skall liknas med sytråden. När 

diskmedlet tillförs så skall barnen  ta ner armarna och då faller repet ner på golvet. 
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                                                                                                                          Bilaga 2 

Hej,                                                                                                     Valbo 2012-08-30 

Jag går sista terminen på lärarprogrammet inriktning naturvetenskp-teknik-matematik 

mot förskolan på högskolan i Gävle. Jag kommer att göra mitt examensarbete under 

höstterminen 2012. Syftet med arbetet är att öka intresset för ämnet kemi och att 

avdramatisera ordet kemi. Enligt vårt uppdrag som förskollärare står det i Lpfö98 att 

vi skall stimulera och utmana barnen i deras intresse för naturkunskap. Jag tycker att 

det är viktigt att vi redan på förskolan får in kemin som ett naturligt inslag för då tror 

jag att vi kan få bort ett motstånd mot ämnet som annars kommer upp senare i 

skolåldern. Jag har utformat ett arbetsmaterial med en enklare förklaring på vad kemi 

kan vara. Det är enkla kemiexperiment med material som oftast redan finns på 

förskolan. Detta arbetsmaterial önskar jag få utprovat samt utvärderat av 

förskollärarna. Jag kommer att analysera resultatet ur förskollärarens perspektiv med 

hjälp av enkäter.  

Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten och 

svaren kommer inte att kunna kopplas till den enskilda individen eller den enskilda 

förskolan i min uppsats. 

 

Hoppas ni ser detta som en möjlighet att få nya tips och idéer inom kemin och deltar i 

min undersökning. 

 

Enkäterna hämtar jag fredag den 7 september. 

 

Kontakta mig gärna vid frågor o funderingar. 

Tack på förhand. 

Med vänlig hälsning 

 

Petra Westergren 073-1817935                                                            

prinsalex@telia.com  

mailto:prinsalex@telia.com
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                                                                                                                           Bilaga 3 

Enkätfrågor till förskollärare som deltagit vid kemiexperimenten 

1. Hur gammal är du? ____________ 

2. Hur länge har du arbetat som förskollärare?_____________ 

3. Ingick det någon kemikurs under din förskollärarutbildning? Ja () Nej () 

4. Tycker du att ämnet kemi är lätt eller svårt att förstå idag?                                           

1 () 2 () 3 () 4 () 

   Lätt Ganska lätt Ganska svårt      

5. Arbetar du med kemi idag på förskolan? Ja () Nej () 

Om ja, hur har du arbetat med kemi tidigare på förskolan? _____________________ 

 ___________________________________________________________________ 

6. Hur regelbundet har du arbetat med ämnet kemi på förskolan? 

1 ggr i veckan () 1ggr i månaden () 1 ggr i halvåret Annat:_______________ 

7. Hur benämner du experimenten? Som kemi eller bara som experiment?  

Kemi () Experiment () 

Varför: _____________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

8. Inspirerar arbetsmaterialet dig till att nu ha fler kemiexperiment i det vardagliga 

arbetet på förskolan? Ja () Nej () 

På vilket sätt?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9. Nu efter att ha arbetat med materialet, känner du dig då säkrare på vad ämnet kemi 

är? Tycker du att det är: 1 () 2 ()    3(   )    4(   )     

                                         Lätt        Ganska lätt       Ganska svårt   Svårt 

Kommentarer:________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

                                                                                                                                          Vänd blad! 
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10. Vad tycker du om instruktionerna till kemiexperimenten i arbetsmaterialet? 

Enkla att förstå (   )        Svåra att förstå (   ) 

Kommentarer:________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________          

                                                                                                                                        

11. Tror du att du kommer att kalla kemiexperimenten för kemi fortsättningsvis? 

Ja (   )   Nej (   ) 

Varför:______________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

                                                                                                                       

Skriv gärna ner  kommentarer och respons från barnen som kom fram under 

kemiexperimenten:  ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

                                         

Tack för din medverkan! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


