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Sammanfattning:  
 

Förskolans uppdrag innefattar barns utveckling av sin förståelse för naturkunskap och enkla 

kemiska processer. Även barnens språkutveckling omfattar uppdraget likaså barns utveckling 

till lärande (Skolverket 2010). Mitt syfte med denna studie var att undersöka ämnet kemi som 

pedagogiskt verktyg, en studie som berör barns utveckling och lärande i förskola. Metoderna 

som används i studien innefattar två olika intervjuunderlag samt kategorischema för 

observation av experiment i förskola. Några resultat som framgår i studien är att naturkunskap 

berör barnens utveckling till lärande så att lärande kan upplevas roligt och meningsfullt för 

barnen. Olika strävansmål kan kopplas samman med ämnet vilket enligt mig, stödjer studiens 

syfte. En viktig slutsats anser jag beröra ämnets inkluderade i förskolan då resultaten påvisar 

förskollärares kunskap om ämnet samt barnens motivation för vidare utveckling till lärande, 

utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv.    
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1 INLEDNING. 
 

Studien behandlar aktiviteter med kopplingar till kemi som pedagogiska verktyg för 

naturvetenskapligt lärande, men också för barns utveckling och lärande i övrigt. Förskolans 

uppdrag omfattar verksamheternas utformning och pedagogernas förhållningssätt för barnens 

utveckling till lärande. Detta genom ett demokratiskt arbetssätt, grundat på pedagogers 

tolkningar av barnperspektivet, som ska främja alla barn i förskolan. Olika ämneskunskaper 

ska ingå i den pedagogiska verksamheten, likaså värdegrundsfrågor och barnens lek. Genom 

att undersöka hur förskollärare tillämpar kemi i förskola, anser jag, att det är möjligt att finna 

variationer i hur ämnet kemi inkluderas i verksamheterna. Barns utveckling av jämförelseord 

kan också reflekteras med utgångspunkt i olika experiment. Det redovisar resultat som gynnar 

studiens avsikter för kemi som pedagogiskt verktyg. Enligt min uppfattning ska pedagoger 

inta en medforskande hållning eftersom det i förlängningen skapar meningsfulla upplevelser 

för barnen där individens intressen och erfarenheter utgör grunden för vidare utveckling till 

lärande. Jag anser att ämnet kemi är motiverat i förskolan, då innehåll och 

tillämpningsmetoder omnämns i många strävansmål i läroplanen för förskola (Skolverket 

2010). Mycket i vår vardag kan förklaras genom ämnet kemi. Med spontana tillfällen i 

naturen och planerade experiment kan förskolan synliggöra olika delar av ämnet kemi. En 

historisk tillbakablick på naturvetenskapligt tänkande belyser de lärandeprocesser 

naturkunskap kan förmedla. Olika teorier för barns lärande har genom tider tagits vid och 

överlappat varandra. Genom det har en helhetssyn för barns lärande utvecklas. Samhället i 

dag utvecklas mycket snabbt. Det kräver att medborgare utvecklar kommunikativa förmågor 

för att kunna delta i det demokratiska samhället. Således är barnens språkutveckling enligt 

min åsikt, en viktig aspekt att studera. Detta har också stöd av förskolans uppdrag (Skolverket 

2010). Det finns variationer av tillämpnings metoder, vars innehåll förmedlar delar av 

förskolans uppdrag. Syftet för denna studie omfattar kemi som pedagogiskt verktyg. Jag har 

intervjuat förskollärare utefter två frågor vars svar innefattar olika tillämpningsmetoder som 

synliggör kemi i förskola. Genom observation av olika experiment har barns förståelse för 

enkla jämförelseord uppmärksammats. Resultaten har sammanförts i en diskussion i stöd av 

litteraturen och mina personliga åsikter. Denna uppsats tar utgångspunkt från litteratur som 

kan sammankopplas med syftet för uppsatsen. Därefter presenteras studiens tre olika 

frågeställningar som kan sammankopplas med studiens syfte och innehåll. Metod delen 

innefattar förhållningssätt för inhämtat material och tillhörande etiska aspekter. Till följd av 

det presenteras resultat utifrån inhämtat material. Dessa bearbetas utifrån syftets 

frågeställningar. En sammanfattning av resultaten presenters till följd av en teoretisk tolkning 

av resultaten. Presentationen sammanförs av resultaten i en diskussion av litteratur och mina 

personliga åsikter. Slutligen finns det förslag på fortsatt forskning. Referenslista och bilagor 

återfinns längst bak i arbetet.        

 

  

1.1 Bakgrund. 

 

 

För varje skolform och fritidshem ska en gällande läroplan finnas. Dessa utgår från 

bestämmelser i skollagen. Läroplanens innehåll anger utbildningens värdegrund, uppdrag 

samt mål och riktlinjer för utbildningen (Skolverket 2010). Läroplaner grundas av skollagen 

som i sin tur beslutas av riksdagen. Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser 
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berörande skola och förskola. Syften och innehåll baseras utefter FN:s konvention om barns 

rättigheter, även kallad barnkonventionen. Sverige var det första landet att ratificera 

barnkonventionen 1990. Att ett land har ratificerat konventionen betyder att landet har bundit 

sig folkrättslig att uppfylla konventionen i landet. Barnkonventionens syfte handlar om alla 

barns rättigheter. Alla barn ska behandlas med respekt och få komma till tals. I alla åtgärder 

som rör barnet, ska barnets bästa stå i centrum. Barnkonventionen slår fast att alla 

konventionsstater erkänner rätt till utbildning för alla barn. Syftet handlar om att förverkliga 

denna rätt. Konventionen skall främja och uppmuntra samarbete i utbildningsfrågor 

internationellt vilket ska underlätta tillgång till vetenskaplig och teknisk kunskap som 

moderniserar olika undervisningsmetoder. Konventionsstaterna är överens om syftet för 

barnens utbildning innefattar: utveckla barnets möjligheter i personlighet, anlag och fysisk, 

psykisk förmåga. Innehållet ska även innefatta respekt för mänskliga rättigheter och 

naturmiljö (www.UNICEF.se). 

 

Förskolan fick sin första läroplan 1998 vilken reviderades 2010. Läroplanen för förskolan 

(Skolverket 2010) innehåller normer och värderingar samt strävansmål som skall stå till grund 

för verksamheten. Förskolan vilar på en demokratisk grund. Skollagen (2010:800) slår fast att 

utbildningens syfte ska vara, att inhämta och utveckla kunskaper och värden.  

Förskolans verksamhet ska genom förskollärarens och arbetslagets ansvar, utgöra en grund 

för ett livslångt lärande. Detta genom att stimulera utveckling och lärande utifrån en 

helhetssyn på barnet och dess behov. Barnets behov innefattar enligt läroplanen omsorg, 

utveckling och lärande. Med grund för barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska 

viljan till lust och lärande uppmuntras. Förskolan ska erbjuda en trygg miljö som lockar och 

utmanar till lek och aktivitet för vidare inspiration att utforska omvärlden.  

 

Läroplan för förskola (Skolverket 2010) innehåller endast riktlinjer som verksamheten ska 

utformas. Hur strävansmålen uppfylls med tillhörande reflektion och dokumentation ansvarar 

förskollärarna i arbetslaget tillsammans för. Förskolechefen har det övergripande ansvaret för 

att verksamheten utövas i enlighet med målen i läroplanen och uppdragen i dess helhet, men 

förskolläraren ansvarar för det arbete som faktiskt genomförs i barngruppen. Barnen ska ges 

förutsättningar för utveckling och lärande i en form där lärande upplevs roligt och 

meningsfullt. Arbetslaget ska tillsammans erbjuda en god miljö för utveckling, lek och 

lärande samt möjliggöra barnens utveckling gällande språk och kommunikation. Barnens 

nyfikenhet samt förförståelse för naturvetenskap ska utmanas (Skolverket 2010).  

 

 

 

1.2 Litteraturgenomgång. 

 

1.2.1 Kemi i vardagen.  

 

Enligt min uppfattning har allting en början, även universum och livet på jorden. Hur denna 

början förklaras utifrån teorier grundar sig på den berättande människans val av utgångsläge 

och teori för sin berättelse. Den här studien grundar sig av naturkunskap genom kemi samt 

barnens lärande inom ämnet. Jag anser att läroplan för förskola (Skolverket 2010) motiverar 

ämnets inkluderande i verksamheterna. I läroplanens uppdrag ingår det att varje barn ska 

utveckla sin förståelse för naturvetenskap samt enkla kemiska processer. Hur förskollärare 

väljer att synliggöra kemi i vardagen varierar. Jag anser att mycket i vår vardag består av kemi 
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och kemiska processer. Kemi är den naturvetenskap som studerar interaktion mellan ämnen. 

Grundämnena kategoriseras i ett system, det periodiska systemet, vilket förklarar dess 

egenskaper och förmågor. Atom är den minsta enheter i ett grundämne. Väte var det första 

grundämnet till följd av helium. En kemisk process förklarar förändring i en kemisk förening. 

Några kemiska föreningar är exempelvis vatten, koldioxid, samt kolhydrat (Lindegren 2007).  

Grundämnet kol utgör stommen för de organiska molekyler som är livsnödvändiga för allt 

levande på jorden. Campbell och Reece (2011) förklarar att det djupt nere i marken finns 

förråd av kol. Detta återfinns i fossila bränslen, jord, sediment i sjöar och hav samt växter och 

djurbiomassa. Kol ingår i fotosyntes då växter tar upp koldioxid i luften. Koldioxid tillförs i 

atmosfären genom människors och djur utandning. Förutom koldioxid kan växter omvandla 

solenergi till näring. Solen är en stjärna som består av väte. Genom den ofantliga värmen i 

solen, 15 miljoner grader, omvandlas väte till helium. När väte förvandlas till helium frigörs 

enorma mängder energi, vilket resulterar i solstrålar som värmer jorden och skapar 

förutsättningar för allt liv på vår planet (Lindegren 2007). Enligt Brunnberg (2006) kan 

energin omvandlas från en form till en annan. Växter är den enda levande organism som kan 

tillvarata och omvandla solenergi till näring. Detta genom en kemisk process kallad 

fotosyntes. Till synes har växterna viktiga egenskaper som i förlängningen, har betydelse för 

människans liv på jorden. När växterna vissnar synliggörs nedbrytningsprocessen. När maskar 

äter vissnade växter rekonstrueras produkten till jord. Sverige har två naturliga jordmån er, 

brunjord och podsol. Det som skiljer dessa åt, beror på rådande klimat samt biologisk 

aktivitet. Naturen har uppenbarligen infallsvinklar till utveckling för lärande av naturkunskap.  

 

Allt levande på jorden är beroende av rent vatten för överlevnad. Vatten är en kemisk 

förening bestående av en syreatom och två väteatomer. Vattnet täcker jordens yta till 71 % 

som till stor del återfinns i världshaven. Tack vare vattnets kretslopp rör vattnet på sig hela 

tiden. Falkenmark (1995) förklarar att vattnen återfinns i flytande aggregationstillstånd, i fast 

form som is, samt i gasform som vattenånga, detta beroende av rådande temperatur. Enligt 

min åsikt är Sverige ett land som har fördelen med tillgängligt rent vatten, inomhus och 

utomhus. Därmed kan förskolor, genom enkla experiment med vatten, diskutera och reflektera 

över denna kemiska förening.  

 

Vardagen i förskolan består av olika aktiviteter och rutiner. Förskolans uppdrag är tredelat 

bestående av omsorg, utveckling och lärande. Många barn äter mat varje dag på förskolan. Jag 

anser att måltiden är en viktig del i barnens vidare förståelse av kroppens behov av näring. 

Människan som helhet består av olika kemiska processer, matspjälkningsfunktionen är en av 

dessa. Brunnberg (2006) förklara att processen startar redan i munnen där maten sönderdelas 

och enzymer startar upptagningen av näringsämnen. Dessa näringsämnen används för 

uppbyggnad av kroppen samt upprätthålla kroppens funktion. Maten fortsätter ned i 

magsäcken för att sedan passera tarmarna till dess slutstation. Litteraturgenomgången påvisar 

betydande faktorer människan är beroende av för att leva på jorden. Även människan som 

levande varelse, har betydelse för barnets utveckling och lärande i naturkunskap genom kemi. 

 

1.2.2 Historiskt perspektiv på naturvetenskapligt tänkande.  

 

Att ta del av en historia är ett sätt att lära sig dra slutsatser utifrån bevis. Detta genom att 

bedöma olika källor, bejaka människors många olika perspektiv och reflektera över orsaker 

och konsekvenser av händelser. Från ett historiskt perspektiv angående naturvetenskapligt 

tänkande kan vi se utveckling över tid. Processen är fortgående och betydande för framtida 
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vetskap. Min uppfattning av pedagogers förhållningssätt för naturkunskap genom kemi, 

innebär en viss tveksamhet för ämnets inkluderande i verksamheten. Ofta anses ämnet vara 

svårbegripligt därmed uteslutas kemi stundtals i förskolan. I denna studie synliggörs ämnet 

kemi i olika aktiviteter och experiment. För att tolka information anser jag ett historiskt 

perspektiv på naturvetenskapligt tänkande förmedlar värdefull kunskap om ämnets innersta 

väsen. Hur naturvetenskapligt tänkande tog form redan för mer än 200000 år sedan, förklarar 

Andersson (2011), återkopplar till människans naturliga drivkraft att utforska omvärlden. 

Olika teorier kring naturfenomen grundar sig således av människans erfarenhetsvärld.  

Med tiden utvecklade människan verktyg som sammanfattades till ett naturvetenskapligt 

vetande. I samband med att samhällen konstruerades utvecklades människan till sociala 

individer. Förmågan att argumentera, sätta sig in i andras uppfattningar och föra diskussioner 

hade betydelse för delaktighet i ett sammanhang. Andersson (2011) förklarar tiden under 

antikens Grekland som en viktig tid för utveckling av argumentationskulturen. 

Argumentation är för övrigt ett sammanfattande drag i naturvetenskaplig verksamhet. 

Forskare framställer sina rön, övertygande och noggrant utformade som granskas av kollegor 

under tid. Det förklarar argumentationens betydelse för vidare kunskap inom naturvetenskap.  

 

Idag anser Andersson (2011) att kunskap inom ämnet kemi utrycks genom begrepp, 

begreppssystem samt teorier. Naturvetenskapligt kunnande är samlat material vilket har 

problematiserats genom gjorda observationer och förutsägbara experimentresultat.  

Andersson (2011) anser att naturvetenskap är en process som utvecklas genom logiskt 

tänkande samt förmågan att mäta, granska experiment och tolka data. Vidare resonerar och 

diskuterar naturvetare med kollegor i olika typer av nätverk. Innan publikation analyseras 

påståenden och argument samt experiment omprövas av andra kollegor för vidare granskning. 

Slutligen granskas resultaten i gemenskap. Denna tidskrävande process utgör en social 

konstruktion om vetande. Naturvetenskap är således en social process där huvudaktören är 

naturen. Vilka sanningar som diskuteras fram av naturvetare kan inte väljas. Det är enbart 

processen för vetandet som kan revideras. Denna kunskap kring naturvetenskap i praktiken, 

som vuxit fram genom århundraden, lägger grunden för framtida studier i det 

naturvetenskapliga arbetet (Andersson 2011).  

 

1.2.3 Naturvetenskapligt arbetssätt i förskola.  

 

Läroplan för förskola innefattar olika strävansmål. Berörande naturvetenskap ska varje barn 

utveckla sin förståelse för ämnet (Skolverket 2010). Enligt min tolkning finns det olika 

tillvägagångssätt för hur naturkunskap synliggörs i verksamheterna. Sellgren (2003) anser att 

naturvetenskap utvecklas genom vuxnas och barns erfarenheter av naturen. Med levande och 

sinnliga upplevelser bygger människor upp tyst kunskap, erfarenheter vi inte kan läsa oss till, 

endast upplevas. Intryck och upplevelser berikar människan positivt. Claesdotter (Tidningen 

förskolans temaserie 2005) menar att förskolans utegård kan förvandlas till ett spännande 

uterum som främjar barnets motorik, balans och hälsa, samtidigt som barnet tar till sig intryck 

från naturen. Brage, Linde (2012) förklarar att barn utforskar sin omvärld med hela kroppen 

vilket kan utgöra grunden för naturvetenskapliga frågor. Utemiljö inspirerar ofta till lek och 

ger upphov till spontana frågor kring barnens omvärld. Om barnen vistas i naturen från tidig 

ålder, ökar människans miljömedvetenhet i vuxen ålder. Sellgren (2003) ser möjligheter att 

utforska naturvetenskap utifrån naturens skiftande årstider. Upplevelser skapar möjligheter för 

experiment och lekar utomhus. Med förutsättningar att vistas i naturen kan ett lärande ske i 

positiv anda. Tillsammans kan barnen och pedagoger utforska naturkunskap. Barnens 

erfarenhetsvärld, tankar och frågor utgör grunden för naturvetenskapligt lärande. Brage et al 
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(2012) menar att barnens utforskande kan ta tid. Varje barn skall få den tiden det behöver. 

Således är pedagogens förmåga att lyssna och uppmärksamma barnens utforskande viktigt i 

sammanhanget.  

 

Enligt min uppfattning finns det olika metoder för att utveckla lärande i aktiviteter samt 

experiment. Sellgren (2005) förklarar att pedagoger och barn kan ställa en hypotes innan 

utförandet. Hypotes innebär att frågeställningar om fenomenet diskuteras vilket synliggör 

barnens tankar, erfarenheter och idéer. Resultatet reflekteras och diskuteras åter igen, vilket 

Sellgren (2005) anser skapa förutsättningar för barnens utveckling och lärande. Brage et al 

(2012) utgår ifrån den fria leken för barnens utveckling och lärande. Lek är någonting 

kreativt, fantasirikt och roligt. Inspiration och upplevelser utvidgar lekens innehåll. Öppna 

och effektiva frågor till barnen samt att jämföra olika saker med varandra, möjliggör barnens 

fortsatta utforskande av ämnet.  

 

 

1.2.4 Olika teorier för lärande.  

 

 

Förskolans verksamhet genom förskollärarens och arbetslagets ansvar, ska utgöra en grund 

för livslångt lärande där barnen upplever lärande som roligt och meningsfullt (Skolverket 

2010). Jag anser att förskollärarens förhållningssätt och kunskap till barnens lärande har 

betydelse i sammanhanget. 

  

Det finns olika teorier kring lärande som genom århundranden tagit vid och överlappat 

varandra. Den amerikanska filosofen John Dewey levde mellan 1859- 1952. Han var en 

central person inom den progressiva pedagogiken. Dewey ansåg att utvecklingsbegreppet var 

det centrala i det pedagogiska tänkandet vilket präglades ena sidan av Charles Darwins 

utvecklingslära, andra sidan från den tyska filosofen Friedrich Hegels filosofi. Även den 

innefattar utvecklingslära som utgör en central roll i Deweys pedagogiska tänkande (Hartman 

2010). Dewey (1985) uppfattar naturvetenskap som komplex. Lärande skapar inte 

sanningsenlig kunskap genom att ta vid där kompetenta undersökningar slutar. Dewey menar 

att kunskap uppnås genom individens motivation för ämnet, genom det egna intresset. 

Därmed hävdar Dewey (1985) hur viktigt det är att påbörja utforskande från välkänt material. 

Med det undviker individen förvirring av information som inte berörs i början av 

utforskandet.  

 

I flera decennier har Jean Piagets (1896-1980) teorier kring barnens utvecklingsfaser legat till 

grund för skolsystem i hela världen. Piaget ansåg barnens kognitiva utveckling genomgå i 

faser vilka är biologiskt betingade och kan placeras i ett åldersschema, där tankeutvecklingen 

startar redan vid födseln med givna tankestrukturer. Genom växelverkan med omvärlden samt 

fysiologisk mognad utvecklas nya tankestrukturer. Piaget såg individen i sammanhanget, 

eleven konstruerar sitt kunnande medan läraren är handledare, vilket förklarar innebörden för 

Piagets teorier om lärande (Andersson 2011).  

 

Som ett komplement inom naturvetenskaplig undervisning kopplades Piagets teorier om 

lärande samman med sociala dimensioner (Andersson 2011). Lev Semjonovitj Vygotskij 

(1896-1934) förespråkar sociokulturella teorier som ansåg barnets utveckling sker i samspel 

med dess omgivning framför individuell oberoende process. Den proximala utvecklingszonen 

förklarar skillnaden vad barnet kan lära sig på egen hand och vad som kräver hjälp från en 
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vuxen person. Vygotskij’s infallsvinkel namnges sociokulturellt perspektiv på lärande, då 

omgivningen är avgörande för individens prestation och utveckling. Individens mentala 

utveckling kan endast förstås i kontext med den sociala omgivningen. Kunskap inom 

naturvetenskapen grundar sig på socialt sammanhang med kunniga inom ämne. Lärarens roll 

innefattar begreppsintroduktion i sammanhang. Dessa praktiseras i samband med 

argumentationer och diskussioner som utgör vägen till lärande av naturvetenskap. Beroende 

av vald teori tolkas sammanhang vilket i förlängningen skapar variation. Förskolans arbetslag 

består av olika kunskaper som tillsammans kompletterar varandra. Det tror jag skapar 

förutsättningar för utveckling till lärande för alla barn i förskolan. 

 

 

1.2.5 Barnperspektiv.  

 

 

Dagens informationssamhälle förändras snabbt och ställer krav på människans förmåga att 

samarbeta, kommunicera och söka kunskap. Förskolan ska lägga grunden så barnen på sikt 

kan tillägna sig kunskaper som utgör referensramen vilka alla i samhället behöver. Förskolans 

pedagogik utgår i från barnperspektivet (Skolverket 2010). Barnperspektivet visar å ena sidan 

villkor som barn lever och vad dessa villkor innebär för barns erfarenheter, å andra sidan 

åskådliggör barnperspektivet pedagogers förmåga att förstå barns intentioner och 

meningsuttryck (Sheridan, Pramling Samuelsson 2009). Barn som vistas i klassrum med hög 

kvalité angående förutsättningar för lärande, påvisar högre kognitiva och sociala resultat i 

jämförelse med barngrupper i lägre kvalitativa lärandemiljöer (Allison, Sidle Fuligni 2009). 

Enligt min uppfattning innebär barnperspektivet således att förskollärare sätter sig in i barnens 

situation, för att tillgodose barnens intresse och verka för barnens bästa. Sheridan et al (2009) 

menar att miljöns utformning samt pedagogers kompetens och förmåga att förhålla sig till 

barnen, utgör grunden till kvalité i barnperspektivet för lärande. Flexibla lösningar, barns 

delaktighet och inflytande i atmosfär av kommunikation, samspel och utmaningar är 

ytterligare faktorer som har betydelse för barns lärande.  

 

Pedagogikämnets utveckling präglas av en dualistisk syn mellan den beteendevetenskapliga 

traditionen och den samhällsvetenskapliga inriktningen. Inom den beteendevetenskapliga 

traditionen har både pedagogisk och psykologisk betydelse för individens utveckling och 

inlärning, detta genom forskning för de olika delarna. Den samhällsvetenskapliga traditionen 

betonade utbildningssociologiska frågeställningar där forskning fokuseras inom 

undervisningsprocessen med tillhörande didaktiska utgångspunkter. Med tiden har denna 

dualistiska utveckling utökas med centrum hur barnet konstruerar sitt egna lärande utifrån 

tidigare erfarenheter (Mattiasson 2004). Kunskapen om människan och miljöns påverkan 

anser Mattiasson (2004) hamna i bakgrunden. Det innebär i förlängningen, en negativ trend av 

kunskapsvariation och brist på mänskligt perspektiv. Samhällsperspektiv kan kombineras med 

perspektiv för individen för uppfostran och utbildning. Detta med hänsyn till individen som 

biologisk varelse. Barns lärande har genom den reviderade läroplanen (Skolverket 2010) lyfts 

fram, begreppet lärande har aktualiserats av betydelsen för barnens lärande och 

förskollärarnas förhållningssätt till detta. Läroplanen talar för det tredelade uppdraget, 

innehållande omsorg, utveckling och lärande med centrum för barns lärande. De olika 

strävansmålen har ett ändamålstänkande syfte som innebär att forma personligheten eller 

förbereda individen för framtiden. 
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Barnens intresse, nyfikenhet och behov går som en röd tråd i förskolans verksamhet. 

Forskning som åskådliggör barns lärande har förordat ett didaktiskt förhållningssätt 

innehållande kommunikation mellan barn och vuxna med själva tankeprocessen som 

huvudpunkt i barnets lärande (Holmqvist Olander 2013). En viktig aspekt för barnens lärande 

är kommunikation i en öppen dialog. Åberg, Lenz Taguchi (2005) menar att lärande bygger 

på samspel mellan barnen, miljön och vuxna. Detta till grund för nyfikenhet för fortsatta 

upplevelser. Lärandesituationer skapas när pedagoger intar en medforskande hållning med 

ambitioner att förmedla verktyg och möjligheter.  

 

Enligt min uppfattning omfattar läroplanen sociokulturella teorier, där barn lär genom 

kommunikation i samspel med omvärlden. Sheridan et al (2009) menar att barns lärande sker 

med hela kroppen. Kunskap och lärande grundar sig i den kulturella och sociala kontexten 

barnet befinner sig inom. Detta tillsammans med egna erfarenheter och upplevelser sker ett 

lärande. Barn i förskolan utvecklar förmågor och synsätt för vidare ageranden i sociala 

kontexter. Holmbäck Olander (2000) anser ett medvetet pedagogiskt arbete grundlägger den 

lärandeprocess barn och vuxna skapar tillsammans. Processen saknar speciell indelning av 

såväl ämneskunskap som mänskligt beteende. Lärande står till grund för socialisering med 

den vuxnes roll som förebild. Denna utveckling bygger på individers gemensamma relationer.  

 

Sammanfattningsvis ser vi lärande i sammanhang vilket människan är delaktig i och genom 

aktivitet formas kunskap. Enligt Åberg et al (2005) är ett demokratiskt arbetssätt med ansats 

från barnens erfarenhetsvärld ett respektfullt arbetssätt som förmedlar hänsyn av individen i 

fortsatt arbete. Dokumentation och reflektion i sammanhanget belyser lärande således att barn 

och vuxna kan följa resonemangets utveckling därmed synliggörs lärande. I en studie gällande 

elevers lärande har brister i lärande hos elever vilka studerar inom lärarprogram, 

uppmärksammats. Resultaten påvisar bristande reflektion för det egna lärande. Detta i 

ifrågasätter pedagogiken som utgör formen för lärande. Författaren menar att ett 

utvecklingsperspektiv inte kan uteslutas men konstruktiva metoder inte är tillfredställande i 

sin helhet. Sammanfattningsvis skapar dessa perspektiv en dualistisk syn för 

utbildningsperspektivet (Olson, Finson 2009). 

 

 

1.2.6 Betydelse av det egna språket.  

 

 

I Sverige råder demokrati vilket jag tolkar som ett system där folket styr genom partier eller 

val av företrädare med beslutande rätt. Samhället präglas av ett stort informationsflöde som 

ställer krav på medborgares kunskap att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta. 

Förskolan vilar på en demokratisk grund med strävansmål för vidare utveckling och lärande 

för alla barn. I förlängningen ska barnen utveckla förmågor som medborgare behöver i ett 

demokratiskt samhälle (Skolverket 2010). Enligt min uppfattning finns det olika teorier 

berörande barnens språkutveckling. Vygotskij anser barnens språk och barnens lek i socialt 

samarbete, innefattar betydande faktorer för barnets utveckling. Språket har stor betydelse för 

framväxten av barnets tänkande och medvetande (Strandberg 2006). Vidare förklarar 

Vygotskij att språket är kommunikationsmedel. Förhållande mellan tanke och språk är en 

levande process då övergången från, ett yttre socialt tal, överförs till ett inre tal. Barnets egna 

ordförråd skapar möjligheter att utrycka kompetensen barnet innehar. Förseningar i den 

språkliga utvecklingen kan leda till sämre logiskt tänkande så tillika begreppsbildning 

(Malmer 1999).  
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Piaget studerar den enskilda individens utbyte av tankar och hävdar att tänkandet föregår 

språket. Barnens tanke utveckling startar redan vid födseln med givna tankestrukturer. Nya 

tankar konstrueras igenom fysikalisk mognad och samspel med omvärlden. Piaget 

uppmärksammar barnets motivation som drivkraft för vidare utveckling till lärande. Med 

avstamp från barnets erfarenhetsvärld skapas möjligheter att söka ny kunskap. Barnets 

motivation är drivkraften för vidare utveckling till lärande, vilket förmodligen kan fånga 

barnets intresse för naturvetenskap. Pedagogens förmåga att analysera kognitiva strukturer vid 

val av material och undervisning, har betydelse i sammanhanget. Piaget menar att kunskap 

uppnås via handlingar, erfarenheter samt social interaktion som från barnet kräver aktivitet till 

lärande (Andersson 2011).   

 

1.2.7 Språkutveckling i en socialkulturell kontext.  

 

Barnet är från födseln kommunicerande individer. Genom ögonkontakt och icke – språkliga 

meddelanden, sker kommunikation med omgivningen. Barnets sinnesstämning avgör 

uttrycken, vilket omgivningen svara och tolkar, således utvecklas relationer. Utvecklingen av 

kommunikationen förändras i takt med barnets utveckling. Uttrycken nyanseras samtidigt som 

kroppsspråket förstärks med gester, miner och ljud. Med tiden formar barnet ljud som kan 

liknas med ord (Granberg 1999). Således anser Stern genom Granberg (1999) att sociala 

interaktioner med omvärlden har betydelse för barnets uppfattning om sig själv. Bekräftelse i 

kontakt och kommunikation, grundlägger barnet sin förståelse för sin yttre och inre 

verklighetsuppfattning. Genom att vuxna bemöter barnets uttryck med gensvar, utvecklas 

barnets kommunikationsförmåga och språk. Centerheim Jogeroth (1988) förklarar barnets 

språkutveckling sker växelvis i förhållande med utveckling av barnets motorik, känslor och 

sinnen, dessa är i samspel beroende av varandra. Barnet erfar sitt egna språk genom 

upplevelser, främst genom leken, men även god kunskapsinformation från omvärlden.  

Förutsättningar för språkutveckling anser Centerheim Jogeroth (1988) innefattar god miljö där 

barnet uppmuntras till språklig kommunikation. Bergöö (2009) anser även att barnets 

motivation och glädje för lärande har betydelse i sammanhanget.  

 

Många yngre barn deltar i förskola innan barnet har utveckla ett talspråk. Således anser jag att 

förskollärare och arbetslaget har en betydande roll för barnets språkliga utveckling. Malmer 

(1999) anser att pedagogers förmåga att uppmärksamma barnets spontana berättelser, 

förmedlar kunskap om barnets värld samt språkliga uttrycksförmåga. Barnet utökar sitt 

språkmässiga kunnande genom att förstå andras beskrivningar och kommentarer. Exempel på 

det menar Malmer (1999) innefatta vardagliga situationer där jämförelseord synliggörs. I 

sånger, rim och ramsor förekommer dessa ord som har betydelse i sammanhanget. 

Jämförelseord kan målmedvetet uppmärksammas och problematiseras som i förlängningen 

kan utveckla barnens egna ordförråd och förmedla meningsskapande kommunikation. Enligt 

forskning anses meningsskapande vara medierat vilket sker via språkliga uttrycksformer eller 

kanaler. Liber förklarar att meningsskapande är en social process, kommunikation med andra 

skapar mening i tillvaron. Barn som växer upp i språkligt rika miljöer anses har mer 

inflytande att förändra och påverka olika livssituationer i sin omvärld. Förskolan bör således 

uppmuntra alla barn till språklig utveckling. Vidare anser Liber att språk och kommunikation 

har betydelse för barnets tänkande. Omvärlden bör uppmärksamma barnets tidiga intresse för 

språkskapare, vilket främjar barnets språkutveckling. Betydande faktorer för barns egna 

tänkande är barnets förmåga att fantisera likaså diskussioner där barnen är aktiva 

kommunikatörer. Inlärning av språkljud är färdigheter som integreras i meningsfulla helheter i 
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socialt sammanhang. Barn kan utveckla språk genom imitation och reflektion. Genom 

reproduktion menar Liber att vi återskapar någonting vi tidigare har hört. För att socialiseras 

in i ett språk krävs det förmåga att lyssna samt göra sig bekant med språket med egna bidrag i 

sammanhanget. Således utgör språket en viktig roll för individens förmåga att förstå, värdera 

och använda information. Det är grunden för att diskutera och argumentera, i förlängningen 

delaktighet i ett demokratiskt samhälle (Frykholm 2007).  

 

 

1.3 Frågeställningar.  

 

 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  

 

1. Hur kan experiment och naturupplevelser leda till utveckling för lärande i förskolan? 

 

2. Hur kan kemi i vardagen kopplas till barnens lärande utifrån förskolans uppdrag? 

 

3. I vilket avseende kan experiment innebära ett stöd för barnets utveckling av 

jämförelseord? 

 

 

2. METOD.  

 
2.1Tillförlitlighet. 

 

 

Jag har använt mig av två intervju-underlag som har förmedlats, inhämtats och bearbetats i för 

mig, samma procedur. De tillfrågade förskollärarnas ålder, bakgrund och verksamma år inom 

yrket varierar. Gemensamt för alla tillfrågade är yrkesrollen förskollärare. Jag hade inte krav 

på speciell utbildning för deltagande i studien vilket bevisligen saknar tycke för medvetna 

grupperingar. Mitt intresse för studien sammanfattar tillfrågades kunskap för olika delar av 

ämnet kemi som i förlängningen kan stödja kemi som pedagogiskt verktyg. En svaghet i mitt 

arbete innefattar första intervju underlaget (Bilaga 2) då endast två deltagare tackade ja för att 

medverka. Det kan enligt mig bero på intervjufrågornas omfång och innehåll. Med enkelhet 

kan tillfrågade endast svar ja eller nej på första intervjufrågorna vilket jag anser medför en brist 

i materialet. Det reviderade intervju underlaget (Bilaga 3) utgör endast två frågeformuleringar 

med enklare ordval. Jag tror det förenklade förståelsen för innehållet. Enligt min uppfattning 

består inhämtat material av en liten mängd. Tidsperspektivet för denna studie begränsade mig 

för att samla in ytterligare material. Gjorda observationer följer samma upplägg och 

tidsperspektiv för genomförande. Urvalsgruppen är representativ då deltagare är slumpvis 

utvalda utefter barnens inflytande och vårdnadshavares godkännande. Materialet presenteras 

likvärdigt och svaren noteras i återkommande kategorischema (Bilaga 5). Utifrån denna helhet 

anser jag observationerna representera hög reliabilitet för studien. Dessa resultat påvisar en viss 

utveckling av jämförelseord vilket var önskvärt i för denna undersökning. Resultaten redogörs 

i stapeldiagram som jag anser är tydliga för läsaren. Experimenten och kategorischema kan 

enkelt repeteras vilket även det, förmedlar hög validitet för studien. Enligt min uppfattning 
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förmedlar innehållet ett holistiskt perspektiv då datainsamlingsmetoder och analysteknik 

harmonierar med studiens frågeställningar. Datainsamlingsmetoderna bygger på kvantitativ 

ansats då naturvetenskap synliggörs främst i fakta. Resultaten har diskuterats och bedöms 

utifrån kontexter som utgör historia, disciplin och traditionella sammanhang. Studien bygger 

på en undersökning för delar av ämnet kemi som jag anser sammanfalla med läroplanens 

uppdrag och strävansmål (Skolverket 2010). Orden är vald med omsorg vilket jag anser göra 

studien begriplig. Mina personliga åsikter och tyckanden är tydligt markerade.  

 

 

2.2 Kvalitativ ansats.  

 

 

Enligt min tolkning har jag hållit mig till en kvalitativ ansats i denna studie. Enligt Johansson, 

Svedner (2010) bygger det på insamlat kvalitativt material som möjligen kan redovisas som 

kvantifierbara data. Genom två strukturerade intervjuer besvaras studiens första och andra 

frågeställningar. Dessa bygger på fasta frågor som är bestämda i förväg. Frågorna besvaras med 

öppna svar. Observationer av barn i förskolan besvarar studiens tredje fråga. Johansson et al 

(2010) menar att det finns olika tillvägagångssätt för att utföra observationer och dokumentera 

dessa. Jag har valt aktionsforskning då jag som observatör deltar i aktiviteterna.  

 
 

2.3 Urval.  

 
 

Jag har intervjuat åtta verksamma förskollärare. Dessa arbetar i förskolor med barn i åldrarna 

ett till fem år. Alla pedagogerna har någon form av lärarutbildning och två av de tillfrågade har 

nyligen deltagit i ytterligare studier i samband med en satsning på att förstärka yrkesrollen som 

förskollärare. De barn som deltagit i studien har valts ut med hänsyn till barnens vilja att delta 

och vårdnadshavarnas godkännande för barnens deltagande. 

 
 

2.4 Genomförande.  

 

 

Enligt Johansson et al (2010) är intervjun ett bra sätt att inhämta användbar kunskap om 

yrkesrollen för lärare. Det finns vissa riktlinjer för val av intervju, beroende av kvalitativ eller 

kvantitativ ansats studien grundar sig på. Johansson et al (2010) menar att studier med 

kvantitativ ansats besvaras bäst utifrån strukturerade intervjuer då frågorna är bestämda i 

förväg. Dessa frågor besvaras med öppna svar. Frågorna kan fördelaktigt besvaras genom 

enkät vilket är strukturerad form för kunskapssökande. Enligt min uppfattning sammanfattar 

en strukturerad intervju min arbetsmetod, då jag i förväg, konstruerade frågor. Svaren 

förmedlade förväntad kunskap för vidare arbete i studien. Intervjufrågorna inleds med 

frågeställningar som gav mig en bild av personen. Resterande frågeställningar är direkt 

anknutna till studiens första och andra frågeställningar. För att presentera mig personligen 

kontaktade jag per telefon, slumpmässigt utvalda förskollärare. Detta för att undersöka om de 

tillfrågade var intresserade att delta i studien. Första intervjutillfället tillfrågade jag fem 

förskollärare. Alla var intresserade att delta i studien. Genom mail, skickade jag då 

intervjufrågorna (Bilaga 2) med tillhörande missivbrev (bilaga 1) till dem. Två personer 

svarade på frågorna, medan tre personer tackade nej för vidare deltagande. Eftersom jag ansåg 
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att inhämtat material inte var tillräckligt för denna studie tillfrågade jag ytterligare fem 

förskollärare om att delta. Jag valde också att revidera frågorna i studien. Återigen mailade 

jag intervjufrågorna (Bilaga 3). Detta av praktiska skäl då avståndet till de tillfrågade skiljer 

sig markant. Samtidigt gavs tillfrågade förskollärare val av tidpunkt när denne svarade på 

enkäten. Det tror jag underlättar i den uppmärksammade tidspress som råder i förskolor. 

Intervjuunderlaget hämtade jag personligen på förskolorna. Alla de tillfrågade fullföljde 

intervjun denna gång. Samtliga svar från första och andra intervjutillfällen har undersökts och 

bearbetats i resultatdelen.  

 

Studiens tredje frågeställning besvaras baserat på observationer av barn vid utförande av 

experiment i förskolemiljö. Jag har valt kvantitativ observation som Johansson et al (2010) 

förklarar är att observationerna förs in i ett kategorischema där resultaten redovisas delvis 

genom statistik. Jag anser kvantitativ observation var en bra metod då svaren var tänkt att 

redovisas i stapeldiagram, samtidigt som observatören kan förhålla sig någorlunda objektiv 

även om de deltar i den experimentella aktiviteten. Kategorialternativen är bestämda i förväg 

och observatören kan fokusera på dessa genom hela observationen. Tillsammans med en 

barngrupp har jag utfört väl utvalda experiment för att undersöka om dessa kan leda till 

utveckling av jämförelseord. I förväg hade jag utfärdat frågor vilka sammanfattar några 

jämförelseord som berör metodens innehåll. Barnens svar har jag prickat i ett kategorischema 

(Bilaga 5) jag utfärdat efter, för mig, intressanta objekt att observera. Varje experiment har 

utförts tre gånger med samma barn. De första och andra tillfällena har skett dagarna efter 

varandra. Det tredje tillfället skedde en vecka efter andra tillfället. Olika barn har varit delaktiga 

i de fyra experimenten. Dock har samma kontext följts vid tillfällena för experimenten.  

 
 

2.5 Analysmetod. 

 

 

Enligt min uppfattning grundas denna studie på strukturerade intervjuer samt kvantitativa 

observationer. I arbetet har jag intervjuat åtta utbildade förskollärare genom två olika intervju 

underlag. Inhämtat material har sorterats, bearbetas, analyserats och sammanställts utifrån de 

första två frågeställningarna. Transkribering av inhämtat material stärker respondentens 

anonymitet. Intervjufrågorna ställer inte krav på barnens åldersindelning, vilket förmodligen 

breddade mängd inhämtat material.  

 

Studiens tredje frågeställning besvaras av kvantitativa observationer av olika experiment. 

Svaren presenteras i stapeldiagram som visar tillfälle för utfört experiment, om barnen har 

svarat med jämförelseordet, pekat/ visat kunskap om jämförelseordet eller avstått från att 

svara. Diagrammet visar även antal deltagare för experimentet. 

 

 

2.6 Etiska aspekter.  

 

 

Vetenskapsrådet har utarbetat riktlinjer för ett etiskt förhållningssätt gällande forskning i 

Sverige. Aktning för människovärdet utgör forskningens etiska huvudregel. Informerat 

samtycke ska prägla deltagares medverkan, vilken ska kunna avbrytas utan krav från 

forskaren. Deltagarens anonymitet skall säkras och en viss gallring av inhämtat material skall 
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ske efter bestämd tidsram. All insamlat material skall förstöras vid studiens slut eller förvaras 

på ett säkert sätt 

 

I denna studie har jag tagit del av vetenskapsrådets etiska riktlinjer för forskning och förhåller 

mig till dem. Jag har uppfattat att avsikten är att varje forskares arbete bör präglas av etiska 

regler och riktlinjer samt av daglig reflektion över forskningens etiska dimensioner. Det är 

dock forskarens egna etiska ansvar som utgör grunden för forskningsetiken och om den är 

moraliskt acceptabel (Vetenskapsrådet 2013). 

 

Informerat samtycke betyder att det krävs godkännande av vårdnadshavare för delaktighet i 

studien för barn och ungdomar som inte är myndiga. De etiska ställningstagandena har 

resulterat i två missivbrev. Ett missivbrev som riktar sig till förskollärare (bilaga 1) samt det 

andra missivbrevet tillägnas vårdnadshavare med tillhörande medgivande eller inte för barnens 

deltagande i studien (bilaga 4). Enligt Johansson et al (2010) ska missivbrev innehålla 

information för vem jag är samt studiens syfte och etiska aspekter gällande forskning. Enligt 

min uppfattning stämmer mina missivbrev samman med ovanstående aspekter. För eventuella 

frågor lämnade jag ut mitt telefonnummer och mail adress. Jag inhämtade intervjumaterialet 

personligen på förskolorna. Detta anser jag säkrar deltagarnas anonymitet eftersom de slapp att 

skicka svaren per epost från sin arbetsplats. Med ett godkännande för studiens syfte från 

förskolechef frågade jag verksamma förskollärare på vald förskola, om ytterligare tillåtelse att 

utföra experiment tillsammans med barngrupp. Jag förklarade vem jag är samt studiens syfte. 

Med ett godkännande av detta delade jag sedan ut missivbrev (Bilaga 4) där det framgick vem 

jag är, studiens syfte samt etiska regler gällande forskning. Blankettens nederdel utgjorde 

svarsalternativ för godkännande/icke godkännande för barnets deltagande i studien. Detta 

kryssades i av barnets vårdnadshavare. Blanketterna lämnades till förskollärare som jag senare 

personligen hämtade på förskola. Inhämtat material bevarades i ett personligt dokumentskåp.  

 

 

2.7 Reliabilitet/validitet. 

 

 

Enligt min uppfattning bestod det första intervju underlaget av för många frågor med svåra 

termer. Endast två deltagare har svarat på denna enkät. En reviderad version av intervju 

underlaget med två frågor, resulterade i ytterligare sex deltagare. I studien har jag dock använt 

mig av båda enkäterna. Detta på grund av få deltagare som har visat intresse för att delta i 

studien. Jag anser att frågorna är relevanta till studiens syfte samt att frågornas innehåll i 

enkäterna gav mig relevant information för att besvara fråga ett och två. Denna del av studien 

anser jag utgöra låg reliabilitet med anledning av få deltagare. Mätningen av barns användning 

av jämförelseord anser jag vara relevanta för syftets frågeställning nummer tre. Denna del anser 

jag förmedla hög tillförlitlighet då resultaten kan besvara frågeställning nummer tre.   

3 RESULTAT 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om kemi kan användas som pedagogiskt verktyg i 

förskola. Jag har sökt en djupare förståelse för förskolornas nuvarande arbetssätt, för att 

inkludera olika delar av kemi i förskola, samt om ämnet inkluderas i den vardagliga 

pedagogiska verksamheten. Detta i sammanhang för barnens lärande kopplat till förskolans 
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uppdrag. Praktiska tillämpningsmetoder belyser om delar av ämnet, har betydelse för barnens 

förståelse för jämförelseord. Således är språkutveckling även intressant i denna studie.  

 

3.1 Hur kan experiment och naturupplevelser leda till utveckling för lärande i förskola? 

 

 

Den här frågan kan kopplas samman med fråga 1 2 3 i frågeformulär 1, samt fråga 1 i 

frågeformulär 2.  

 

Tre av åtta tillfrågade förskollärare anser att baka tillsammans med barnen är en rolig aktivitet 

som främjar barns utveckling för lärande om ämnet kemi. Två av dessa tre pedagoger anser att 

aktiviteten synliggör kemi när degens ingredienser blandas för att sedan jäsa, antingen med 

hjälp av jäst eller av bakpulver. Med reflektion av resultatet ökar förmodligen barnens förståelse 

för den kemiska process, som vi benämner att baka. Den tredje tillfrågade drar paralleller mellan 

att baka och att tillverka trolldeg. Materialet anses intressant då ämnena, mjöl, vatten, och salt 

blir här blir en ny produkt, trolldeg.  

 

Förskollärarna har uppmärksammat vatten som ett användbart material för att synliggöra kemi 

i förskolorna. Fem av åtta förskollärare beskriver vatten som ett ämne barnen uppskattar och 

gärna vill utforska. En av dessa fem förskollärare beskriver följande: 

 

 ”Barn tar ofta in snö på vintern vilket det synliggör vattnets förmåga att reagera i olika 

temperaturer. Som ett lustfyllt inslag fyller barnen ballonger med vatten och fryser dessa i 

förskolans frys”.  

 

Enligt pedagogen följs aktiviteten upp med hypotes och följande reflektion om vattnets 

egenskaper. Aktiviteten kan även utföras en varm sommardag med hjälp av förskolans frys.  

 

Samtliga åtta tillfrågade pedagoger hävdar att de arbetar utifrån barnets intresse och ger barnen 

inflytande. Fyra av åtta förskollärare nämner naturen som en utgångspunkt för att beröra 

naturkunskap. En av dessa fyra tillfrågade förskollärare förklarar att naturorienterande ämnen 

går in i varandra. Kemi kan t.ex. synliggöras i samband med nedbrytningsprocesser.  

 

”vi har diskuterat småkrypens roll i nedbrytningsprocessen. Maskar äter löv och gamla 

växtdelar vilket i sin tur blir jord genom en kemisk process”. 

 

Den tillfrågade förskolläraren anser även att kemi är ett roligt och spännande ämne som med 

fördel kan praktiseras både utomhus och inomhus, och att det har stöd i läroplanens olika 

strävansmål (Skolverket 2010). 

 

Fyra av åtta pedagoger förklarar att färger med olika egenskaper och kulörer är enkla material 

som ofta finns på förskolor. En av dessa fyra tillfrågade förskollärare menar att experiment med 

vatten och färg kan leda till utveckling av lärande i kemi. Detta genom följande förklaring: 

 

”vi färgar vatten med karamellfärg vilket blir en lösning. Därefter fryser vi in lösningen i 

exempelvis ballonger vilket blir ett lustfyllt lärande om vattnets olika förmågor”  
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Tre av fyra nämnda förskollärare riktar in sig direkt på materialets funktion då barnen ofta 

blandar och provar olika färger, exempelvis vattenfärg och flaskfärg. Det resulterar ofta i en 

diskussion som berör färgernas konsistens och själva kulören i färgblandningen. 

 

En återkommande aktivitet gällande blandningar och lösningar var såpbubblor där förskolorna 

själva tillverkar lösningen i verksamheten. Fyra av åtta förskollärare nämner denna aktivitet 

som sammanhörande med kemi i förskola.  

 

En av åtta tillfrågade förskollärare anser att lek är ett återkommande inslag i verksamheterna. 

Inom leken blandar barnen ofta olika material med vatten. Enligt tillfrågade blir blandningen 

en kemisk lösning. Genom pedagogens personliga delaktighet i barnens lek, finns det möjlighet 

att sätta ord på händelser och fenomen utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv.  

 

 

 

 

3.2 Hur kan kemi i vardagen kopplas till barnens lärande utifrån förskolans uppdrag? 

 

 

 

Denna frågeställning besvaras av fråga 4, 5, 6 i första frågeformuläret och av fråga 2 i andra 

frågeformuläret.   

 

Resultatet visar att en av åtta förskollärare nyttjar naturen som upplevelser för barns utveckling 

och lärande inom naturkunskap. Detta anser tillfrågade vara ett återkommande inslag i den 

pedagogiska verksamheten. Pedagogen anser att barnens natur upplevelser kan förmedla 

utveckling för lärande i naturvetenskap med följande argumentation:  

 

”naturkunskap går som en röd tråd i vår verksamhet”.  

 

Vidare förklarar pedagogen att verksamheten på förskolan baseras på utomhuspedagogik. Det 

innebär att förskolan regelbundet vistas ute i naturen. Det leder ofta till att barnen utvecklar sin 

förståelse för naturkunskap och av samband i naturen utifrån egna upplevelser och erfarenheter. 

Den tillfrågade anser att diskussioner och reflektioner om dessa upplevelser kan kopplas 

samman med flera strävansmål i läroplanen (Skolverket 2010). Språket är ett exempel som 

innefattar en viktig del i sammanhanget. I gemensamma diskussioner med barnen, belyser man 

jämförelser och temperaturskillnader för barnens vidare språkutveckling.  

Pedagogen tillägger även att olika experiment är en återkommande aktivitet i förskolan. 

Metoden skapar tillfällen att träna barnens förmåga att problematisera och argumentera utifrån 

en ställd hypotes och färdiga resultat. 

 

”genom planerade aktiviteter med experiment exempelvis russinhiss då pedagoger och barn 

ställer hypoteser om fenomenet, vad händer? synliggörs kemi i den pedagogiska 

verksamheten”.  

 

Gemensamma diskussioner och reflektioner belyser ämnet kemi vilket pedagogen är noggrann 

med att tillföra i ordvalet.  
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Resultatet visar att språket upplevs som betydande faktor för barnens uttrycksförmåga och 

kommunikation i olika sammanhang. Pedagogers medvetenhet för barnens språkutveckling 

berör utformningen av olika aktiviteter, i förlängningen främjar det barnens utveckling för 

lärande. En av åtta tillfrågade förskollärare berör även bokläsningstunder som ett betydande 

inslag i verksamhetens inkluderande av ämnet kemi.  

 

”När vi läser för barnen lyfter vi fram kemi i litteraturen, detta skapar tillfällen för 

gemensamma diskussioner och reflektioner för ämnet”  

 

Genom att synliggöra olika delar av ämnet i litteraturen anser pedagogen att olika strävansmål 

kan beröras genom diskussion med barnen.   

 

En av åtta tillfrågade anser att barnens spontana lek, både inomhus och utomhus, är en mycket 

viktig del i den pedagogiska verksamheten. 

 

”kemi synliggörs i den pedagogiska verksamheten i spontana situationer exempelvis i leken kan 

barnen koka soppa av vatten och sand vilket blir en kemisk process”. 

 

Barnens lek omfattar enligt de tillfrågade, olika upplevelser. Genom pedagogens medvetenhet 

för barnens lärande kan olika verktyg förmedlas. Detta enligt tillfrågades medforskande 

hållning för sammanhanget. Olika verktyg kan främja barnens vidare utforskande av ämnet.  

 

 

Resultatet visar att olika temaarbeten är återkommande aktiviteter i den pedagogiska 

verksamheten. En av åtta tillfrågade förskollärarna menar att dokumentation och reflektion med 

barnen, möjliggör att olika områden kan synliggöras. Tillfrågade anser att kemi finns i vardagen 

och därmed återkopplas ämnet regelbundet i den pedagogiska verksamheten.  

 

 

3.3 I vilket avseende kan experiment innebära ett stöd för barnens utveckling av jämförelseord? 

 

 

Resultaten baseras på observationer av olika experiment som jag har gjort tillsammans med 

barn i förskola. Ingående diskussioner om ställda hypoteser samt reflektioner av resultaten 

innehåller frågor för jämförelseord. Dessa synliggörs i experiment via använt material. 

Barnens svar har prickats i kategorischema vilka redogörs i stapeldiagrammen nedan.  
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Figur 1. Barnens användning av jämförelseorden hög, låg, många och få vid tre konsekutiva 

experiment av russinhissen.  

 

Resultatet visar barnens förståelse för vissa jämförelseord. Begreppen hög, låg och många var 

ord som båda barnen, med tiden, förstod innebörden av. Resultatet visar svag förståelse av 

ordet få då båda barnen endast pekade/visade svaren för ordet i andra och tredje tillfället. Vid 

första tillfället svarade inte barnen på frågan angående ordet få. Grupperingen för peka/visa 

svar förklarar att bägge barnen i första tillfället, har en viss förståelse för orden hög, låg och 

många. Vid andra tillfället har resultatet förändrats för dessa ord då ett av barnen svarar med 

jämförelseord och det andra barnet pekar/visar svaret. Tredje tillfället har båda barnen svarat 

med jämförelseord angående hög, låg och många. Enligt mig tyder det på förståelse för orden. 

För frågan om jämförelseordet få har barnen inte svarat någonting på, vilket resulterar i ej 

svar i tabellen.  
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Figur 2. Barnens användning av jämförelseord många, få, tjock och tunn vid tre konsekutiva 

experiment av att sortera knappar.  

 

 

Resultatet visar barnens förståelse för orden många, tjock och tunn. Vid det första tillfället har 

ett barn benämnt ordet tjock, det andra barnet pekar/visar svaret. Angående ordet många få och 

tunn har båda barnen pekat/visat svaret för orden många, få, tunn. Vid andra och tredje tillfället 

har ett barn benämnt orden många och tunn. Det andra barnet pekar/visar fortfarande svaret för 

dessa ord. Vid tredje tillfället benämner båda barnen orden många, tjock och tunn. Enligt mig 

visar det att barnen har förståelse för dessa ord. Vid alla tre tillfällen pekar/ visar barnen svar 

för ordet få.   

 

 

  

 
Figur 3. Barnens användning av jämförelseord tung, lätt lång och kort vid tre konsekutiva 

experiment sjunka/flyta.  

 

Resultatet visar mellan andra och tredje tillfället en tillbakagång av båda barnens förståelse för 

orden tung, lätt och kort. Orsaken till det kan vara att barnen har glömt bort ordens betydelse.    
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Figur 4. Barnens användning av jämförelseord stor, liten, tung och lätt i tre konsekutiva 

experiment för is ballong.  

 

 

Vid första tillfället pekar/visar båda barnen svar för orden stor och tung. Ett barn pekar/visar 

svar för orden liten och lätt medan det andra barnet inte väljer att svara för dessa ord. Vid andra 

tillfället benämner båda barnen orden tung och lätt. Ett barn benämner orden stor och liten 

medan det andra barnet pekar/visar svaret. Vid tredje tillfället benämner båda barnen svaret för 

orden liten, tung och lätt. Med det anser jag att barnen har förståelse för orden. Ett barn 

benämner svaret för ordet stor medan det andra barnet pekar/visar svaret för ordet.   

 

 

 

4 DISKUSSION. 
 

Resultatet visar variationer av möjligheter för experiment och naturupplevelser som utvecklar 

utveckling för lärande. Tillfrågade förskollärare exemplifierar spontana och planerade 

situationer, som kan praktiseras utomhus och inomhus i verksamheterna. Förskollärarnas 

kunskaper för olika delar av ämnet kemi, visar sig stor då flertal aktiviteter utifrån läroplanens 

(Skolverket 2010) strävansmål sammankopplas med ämnet. Dokumentation och reflektion av 

gemensamma arbeten i verksamheterna, synliggör lärande. Förskollärarnas förhållningssätt för 

naturkunskap i förhållande till barnens lärande, anser jag, kan kopplas samman med förskolans 

uppdrag. Observationer av olika experiment visar en viss språkutveckling över tid. Därmed 

anser jag att metoden uppnår mina förväntningar för att synliggöra barns utveckling av 

jämförelseord. Det huvudsakliga syftet för studien var att undersöka om ämnet kemi kan 

användas som pedagogiskt verktyg. Studien grundar sig på tre frågeställningar vilka första och 

andra frågeställningar besvaras utifrån intervju. Den tredje frågeställningen besvaras genom 

inhämtat material från observationer gjorda i förskola. Enligt Rönneman (2004) ska 

datainsamlingsmetoder och analysteknik sammanfalla med frågeställningar, vilket jag anser har 

uppnått i denna studie.  
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4.1 Teoretisk tolkning.  

 

Följande avsnitt behandlar studiens frågeställningar och resultat som diskuteras utifrån fakta 

från litteraturgenomgången samt personliga kunskaper och åsikter. Kapitlet bearbetas utefter 

ordning av studiens frågeställning.  

 

 

4.2.1 Hur kan experiment och naturupplevelser i vardagen leda till utveckling och lärande i 

förskola? 

 

 

 

Resultatet visar att fem förskollärare har uppmärksammat experiment med vatten som en 

utgångspunkt för utveckling och lärande inom olika delar av kemi. Arbetsmetoden omfattar 

hypotes och reflektion av resultaten som i förlängningen synliggör vattnets egenskaper. En 

förskollärare menar att barnens motivation för utforskandet förstärks med vatten som material 

för experiment. Enligt min uppfattning har barn en naturlig nyfikenhet för att upptäcka 

omvärlden. Andersson (2011) beskriver människans utforskande som det första steget för 

naturvetenskapliga tänkande. Därefter tillkom språkliga förmågor som grundlade 

förutsättningar för ett naturvetenskapligt arbetssätt. Observationer och reflektioner 

diskuterades, därmed skapade det naturvetenskapliga arbetssättet ny kunskap. Således anser 

jag att förskollärarens kunskap för naturvetenskapliga arbetsmetoder, har betydelse för barns 

vidare kunskap om ämnet och språkutveckling. Detta genom att pedagogens förhållningssätt 

till barnens utforskande av ämnet, sammanfaller med läroplanens olika strävansmål 

(Skolverket 2010). Enligt min åsikt omfattar barns utveckling av naturkunskap, förskollärares 

förmåga att skapa förutsättningar för lärande. Resultatet visar hur pedagogen lyfter fram barns 

intresse som en utgångspunkt för lärande. Enligt min tolkning av det kan experiment med 

vatten, upplevas som spännande och roliga aktiviteter. I förlängningen tror jag 

verklighetsanknytningar i samband med experiment, kan utvecklas till kunskap för naturens 

skiftningar och årstider samt förmedla känslan för delaktighet av omvärlden. En ytterligare 

reflektion av resultatet visar att fem av åtta förskollärare använder vatten som ett uppskattat 

material för barnens vidare förståelse av ämnet kemi. Enligt min uppfattning utgör barnens 

upplevelser och glädje i aktiviteter, motivation för utveckling och lärande. Därmed anser jag 

att olika experiment i förskola utifrån barnens intressen är motiverat, för barnens utveckling 

till lärande.  

Hur jag tolkar lärande beror på vald teori för ämnet. Enligt Piaget är barnens utvecklingsfaser 

placerade i åldersschema (Andersson 2011). Enligt min uppfattning utvecklas barn olika fort 

beroende av individens personliga utveckling och förutsättningar för detta. Genom att tolka 

barnets förmågor utefter ålder i årtal, tror jag det begränsar barnets förutsättningar för 

utveckling. Däremot anser jag en holistisk syn på barnet i betydande sammanhang, främjar 

barnets utveckling för lärande. Enligt Vygotskij sker individens utveckling i samspel med 

omvärlden. I meningsfulla sammanhang alstras kunskap i kontext för gemenskap (Andersson 

2011). Därmed tror jag även variationer av kunskaper främjar barns utveckling för lärande. 
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Andersson (2011) förklarar att lärande sker i sociala och meningsfulla sammanhang. 

Samtidigt som Åberg et al (2005) förklarar hur viktigt det är att forma verksamheten, utifrån 

barns erfarenhetsvärld i ett demokratiskt arbetssätt. Med det anser jag att lärande är ett 

komplex fenomen som inte kan tas förgivet eller antas. Olika förutsättningar i sammanhang 

påverkar själva lärande. Läroplan för förskola (Skolverket 2010) visar olika strävansmål som 

verksamheten ska förhålla sig till och arbeta för. Förskolor ska praktisera dessa strävansmål 

utefter pedagogers kunskap och barnens intressen. Sheridan et al (2009) samt läroplan för 

förskola (Skolverket 2010) menar att verksamheternas pedagogik, genom ett ”lustfyllt” 

lärande, höjer kvalitén såväl i miljön som pedagogers kompetens och förmåga att förhålla sig 

till barnen. Dessa faktorer grundlägger kvalitén i barnperspektiv för lärande. Sammanfattning 

av förskolans experiment grundar sig av barnens intressen och erfarenhetsvärld genom 

naturvetenskaplig arbetsmetod. Enligt min åsikt omfattar det olika strävansmål i läroplanen 

(Skolverket 2010). Enligt Vygotskij har pedagogens ämnes kunskap betydelse, för den 

proximala utveckling zonen. Det förklarar vad barnet kan göra på egen hand, och vad barnet 

behöver hjälp från en vuxen (Andersson 2011). Tillfrågade pedagoger lyfter fram barnens 

intresse, erfarenhetsvärld och metoden som helhet för lärande. Samtidigt ser jag en brist då 

det saknas reflektion för dokumentation samt stöd av läroplanen, i förskollärarens 

resonemang.  

Resultatet visar att fyra förskollärare uppfattar naturen som en utgångspunkt för att synliggöra 

naturkunskap. Detta genom att upptäcka och diskutera olika fenomen i naturen. I 

förlängningen kan det skapa möjligheter för utveckling till lärande. En förskollärare menar att 

nedbrytningsprocessen är en intressant kemisk process. Enligt Sellgren (2003) är naturen ett 

bra område för att praktisera naturkunskap, med exempel för naturens olika skiftningar i 

årstider. Vidare anser Brage et al (2012) att barns utforskande kan leda till naturvetenskapliga 

frågor. Min uppfattning av resultatet är att hälften av de tillfrågade anser att naturen kan 

utgöra en grund för gemensamma upptäckter av fenomen. Enligt mig innehåller naturen 

mängder av uppslag för naturvetenskapliga diskussioner, som förskolor kan utveckla. Ett 

exempel omfattar växternas fotosyntes som i förlängningen, berör olika livsnödvändiga 

faktorer människor, djur och växter är beroende av.   

 

Resultatet visar pedagogens medvetna förhållningssätt till läroplanen. Detta genom att 

verksamhetens utformning berör strävansmål i läroplanen (Skolverket 2010). Enligt min 

uppfattning skapar det ett förtroende och utveckling för alla barn i förskolan. 

Enligt resultatet uppfattar två förskollärare att baka tillsammans med barnen innefatta 

naturkunskap genom kemi. Enligt tillfrågade kan bakning vara en gemensam aktivitet då 

gruppen tillsammans upptäcker ingrediensernas egenskaper. Enligt mig kan aktiviteten 

förmedla kunskaper för olika delar av kemi, med själva aktiviteten som motivation för 

utveckling och lärande. Ingredienserna i degen förmedlar kunskap för olika ämnen som 

reagerar tillsammans, det enligt Lindeman (2009), sker en kemisk process. Enligt min 

uppfattning har människan bakat i generationer. Genom att baka tillsammans förmedlar det 
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även ett kulturarv, vilket stödjer förskolans uppdrag (Skolverket 2010). Endast två tillfrågade 

anser aktiviteten innefattar betydelse för utveckling och lärande. Följaktligen kan 

arbetsmetoden ifrågasättas i förhållande till olika teorier för barns utveckling till lärande. 

Förhåller sig förskolläraren endast till Piagets stadie teori (Andersson 2011) kanske yngre 

barn inte får uppleva känslan av att baka. Väljer förskolläraren att utveckla aktiviteten utefter 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv för lärande, då omgivningen har betydelse för 

individens utveckling, anser jag att baka tillsammans med barn i förskola, kan vara en trevlig 

upplevelse som förmedlar naturkunskap genom kemi. Aktivitetens motivation för 

inkluderande i förskolan anser jag, förstärks med förskolan uppdrag. Detta genom pedagogens 

förväntade barnperspektiv som innefattar förmåga att se till barnet, i meningsfulla 

sammanhang (Skolverket 2010).   

 

Enligt min uppfattning är barnens lek i förskolan, ett återkommande inslag i vardagen. Yngre 

barn leker ofta bredvid ett annat barn. Äldre barn har mer komplicerade rollekar som ställer 

krav på individernas förmågor att fantisera, samarbeta och turas om saker. I förlängningen 

berör förmågorna olika kunskaper varje individer behöver utveckla för delaktighet i ett 

demokratiskt samhälle. I Läroplanens uppdrag (Skolverket 2010) har leken betydelse för 

barnets utveckling. Barnens lek inkluderas inte som rubrik för något strävansmål. Det anser 

jag utgöra en brist i läroplanen. En tillfrågad förskollärare menar att barnens lek och 

pedagogers medutforskande hållning, har betydelse för att synliggöra kemi i förskola. Barnens 

lek innefattar ofta olika blandningar av ingredienser, i detta exempel vatten och sand som blir 

en kemisk lösning. Pedagogens roll i sammanhanget är att förmedla verktyg (Holmqvist 

Olander 2013). Benämningar och ord för händelsen i barnens lek är exempel på dessa 

verktyg. Pedagogens ämneskunskap anser jag har således betydelse för sammanhanget. 

Lärande bygger på samspel mellan barn, vuxna och miljön med grund för upplevelser genom 

den egna nyfikenheten (Åberg et al 2005). Enligt min uppfattning har pedagogers kunskap för 

kemi, betydelse för barnets förståelse för ämnet. Naturvetenskapens kunskapsobjekt utgörs av 

socialt konstruerad kontext vilket kunniga inom ämnet utgör en grund för lärande (Andersson 

2011). Läroplanens uppdrag (Skolverket 2010) lyfter fram barnens kulturskapande. Det 

innebär att förskolan ska överföra ett kulturarv innehållande värden, traditioner, språk, 

historia och kunskaper, detta från en generation till nästa. Jag anser att barnens lek är en form 

av kulturskapande då olika lekar förmedlas mellan barngrupperna. Även pedagogers 

delaktighet i leken förmedlar ett kulturskapande. Ovanstående resultat synliggör pedagogens 

förmedlande av verktyg för att berika barnens lek. Språket är ett kommunikationsverktyg som 

har genom tider, utvecklas och bearbetats (Andersson 2011). Brage et al (2012) menar att 

naturkunskap synliggörs i gemenskap med grund för barnens erfarenhetsvärld, som pedagoger 

uppmärksammar genom barnens funderingar och upptäckter. Med det stödjer jag barnens lek, 

i kontext av kunniga inom området av naturkunskap, för utveckling och lärande å ena sidan 

för ämnet kemi. Å andra sidan leken som ett kulturskapande.  

Enligt Åberg et al (2005) bygger lärandet på samspel mellan barnen, miljön och vuxna med 

grunden för upplevelser med den egna nyfikenheten. Läroplanen innefattar sociokulturella 
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teorier där barn lär genom kommunikation i samspel med omvärlden (Skolverket 2010). Jag 

tolkar ämnet kemi genom spontana och planerade aktiviteter innefatta möjligheter för 

kommunikation vilket i sammanhang har betydelse för lärande. 

4.2.2 Hur kan kemi kopplas till barnens lärande utifrån förskolans uppdrag? 
 

Förskolans innehåll ska enligt läroplan (Skolverket 2010) utformas genom barngruppens 

intresse och barns inflytande med utgångspunkt från varje individs erfarenhetsvärld. 

Barngruppens intressen och erfarenhetsvärld anser jag, ser olika ut beroende av kontext barn i 

grupp. Enligt mig ställer det krav för återkommande aktiviteter i verksamheten. Detta tror jag 

skapar förutsättningar till lärande för alla barn i barngruppen.  

Hur ett lärande sker anser jag vara en frågeställning som ligger i takt med tiden. Dagens 

informationssamhälle ställer stora krav på medborgares förmågor att uppsöka ny kunskap 

(Skolverket 2010). Enligt Brage et al (2012) har barnen ett naturligt förhållningssätt till 

utforskande av dess omvärld. Det anser jag ställer krav på pedagogers kunskap för 

barnperspektivet. Förutsättningar för kvalité i barnperspektivet för lärande menar Sheridan et 

al (2006) innefatta miljöns utformning, pedagogers ämneskunskap samt förmågan att förhålla 

sig till barnet. Jag anser yrkesrollen som förskollärare innefattar tre grundläggande delar för 

yrkesrollens kvalité perspektiv på lärande. Komponenterna innehåller ämneskunskaper, 

pedagogik samt förskollärarens förmåga att omvandla akademiskt innehåll till specifika 

inlärningsmöjligheter. Engagerade förskollärare anser jag, se innebörden i ämnena och 

aktiviteten som formas i verksamheterna. Hur kunskapen om ämnets underliggande roll, i det 

demokratiska uppdrag förskolan eftersträvar, tror jag förmedlar kvalité för utveckling och 

lärande.  

Läroplanen för förskola (Skolverket 2010) menar att förskollärarnas ansvar i verksamheten 

innebär att skapa förutsättningar för barnens utveckling och lärande i den formen att lärande 

upplevs rolig och meningsfull. Vidare ska arbetslaget tillsammans ansvara för miljöns 

utformning för att främja lärande samt utmana barnens nyfikenhet och förståelse för 

naturvetenskap. Barns lärande hamnar i fokus genom betydelsen av detta och förskollärarnas 

förhållningssätt för barns lärande. Holmqvist Olander (2013) anser kommunikation i öppen 

dialog i förhållande till vad barnet skall lära, är viktigt. Åberg et al (2005) menar att lärande 

bygger på samspel mellan barnen, miljön och vuxna i upplevelser med den egna nyfikenheten 

i behåll.  

Tillfrågade förskollärare hävdar möjligheter att koppla samman kemi för att nå flera 

strävansmål, exempelvis språkutveckling. Kemiexperiment skapar möjligheter enligt 

tillfrågade att diskutera, problematisera och argumentera utifrån ställda hypoteser och färdiga 

resultat. Tidigare forskning visar brist på reflektion för det egna lärande. Det gäller främst 

studenter som studerar i någon form av lärarprogram. Samtidigt visar en studie att höga 

förutsättningar för lärande påvisar högre kognitiva och sociala resultat hos barnen. Således har 

pedagogen kunskap för barnens lärande stor betydelse i sammanhanget. Reflektion är en form 
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av bearbetning där individens kunskap synliggörs i diskussion, vilket är viktigt för individens 

kunskapsutveckling. Är pedagoger medvetna om lärandeprocessen främjar det verksamhetens 

utformning för lärande (Allison et al 2009). 

Med denna kunskap är frågan hur pedagoger kan förhålla sig till lärande utifrån en holistisk 

syn i förskolans dagliga pedagogiska verksamhet? Enligt Åberg et al (2005) är dokumentation 

och reflektion ett steg i lärande processen då barn och vuxna kan följa resonemangets 

utveckling. Detta genom ett demokratiskt arbetssätt med avstamp från barnens 

erfarenhetsvärld. Sheridan et al (2009) förklarar förskolans pedagogik ska formas utifrån ett 

barnperspektiv. Det innefattar barns livsvillkor och erfarenhetsvärld samt pedagogens 

kunskap att tolka barnens syften och meningsuttryck i sammanhang. Tidigare forskning anser 

att höga förutsättningar för barns lärande är viktigt. Sheridan et al (2009) poängterar kvalitén 

på förskolans utformning i ramen av miljöns utformning, tillsammans med kompetensen hos 

pedagoger, utgör förutsättningar för barns lärande. Jag förstår att vikten av förutsättningar för 

lärande beror på pedagogers förmåga att förhålla sig till barnen vilket utgör kvalité i barns 

perspektiv för lärande. Samtidigt tror jag barnens delaktighet och inflytande i kontext av 

kommunikation har betydande faktorer för ett lärande tar form. Genom den reviderade 

läroplanen (Skolverket 2010) har barns lärande lyfts fram, betydelsen av lärande och 

förskollärarnas förhållningssätt till detta. 

Jag anser att förskollärarnas inkluderande perspektiv för ämnet kemi genom andra 

strävansmål, har betydelse för ämnet, i den återkommande pedagogiska verksamheten. Detta 

genom pedagogers medvetenhet för ämnets innehåll och dess förmåga att sammankoppla 

ämnet med andra strävansmål, anser jag, medföra kvalité i barnperspektivet för lärande.  

Resultatet visar att en tillfrågad förskollärare menar att olika temaarbeten kan kopplas 

samman med barns lärande för naturkunskap i förhållande till läroplanens uppdrag. Enligt 

tillfrågade utformas aktiviteten antingen utifrån barnens intresse eller från barngruppens 

gemensamma upplevelser. Vidare menar tillfrågade att dokumentation av olika tema arbeten 

lyfter fram förutsättningar för att tillsammans reflektera innehållets olika perspektiv. 

Naturkunskap menar tillfrågade, kan sålunda belysas i tema arbeten i samspel med andra 

strävansmål, exempelvis språkutveckling.  

Resultatet konstaterar förskollärares förhållningssätt till förskolans uppdrag. Detta genom å 

ena sidan att barnens inflytande har betydelse för verksamhetens innehåll. Å andra sidan visar 

förskollärarens kompetens för ämnet kemi, då naturkunskap kan utgöra en grund för 

aktiviteten. Jag tolkar det genom Deweys (1985) uppfattningar om lärande för naturkunskap, 

då början av en aktivitet, från kända materia håller kunskapen samman med individens 

motivation för ämnet. Med det tror jag olika tema arbeten kan utgöra grunden för barns 

lärande. Vygotskij anser att naturkunskapens kunskap innefattar sociokulturella aspekter som 

förmedlar känslan av samspel i meningsfulla sammanhang (Andersson 2011). Centerheim 

Jogeroth (1988) förklarar att barnens språkutveckling deducerar vikten av upplevelser och god 

kunskapsinformation från omvärlden. Med det tolkar jag tema arbete som ett led i barnens 

lärande. Med ansats från barnens erfarenhetsvärld, i för barnet meningsfulla sammanhang, 
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samt delaktighet i sociala kontexter, främjar det barnens kunskapsutveckling. Jag tror 

delaktighet på allas villkor, ökar motivationen för fortsatt utveckling och lärande inom 

naturkunskap. Jag anser tillfrågad pedagogs medvetenhet för barnens lärande och kunskapen 

för ämnet kemi, möjliggör kompetensen att koppla samman flera strävansmål (Skolverket 

2010) i gemensamma tema arbeten. Kvalitén i arbetets innehåll och barnens förutsättningar 

för lärande, anser jag till stor del bero på pedagogers förhållningssätt för att skapa en miljö 

som främjar lärande. Med det finns det möjlighet för kemins återkommande inslag i den 

pedagogiska verksamheten, detta i stöd av förskolan uppdrag och strävansmål (Skolverket 

2010).  

 

 

Enligt Bragde et al (2012) är barn ofta naturligt intresserad att utforska sin omvärld med 

kroppen som verktyg. Utemiljöer anser jag omfattar möjligheter för detta utforskande. Brage 

et al (2012) menar att utevistelser ofta framkallar från barnen, spontana frågor om 

naturkunskap, med grund från den egna erfarenhetsvärlden. Resultaten visar att kemi finns 

dagligen i den pedagogiska verksamheten. En tillfrågad förskollärare menar att 

naturkunskapen återkommer som en röd tråd i verksamheten. Pedagogen förklarar att 

verksamheten formas genom utomhuspedagogik. Det innebär att förskolan regelbundet vistas 

i naturen. Enligt tillfrågade leder det till att barnen utvecklar en förståelse för naturkunskap 

och samband i naturen, utifrån upplevelser och egna erfarenheter. Dokumentation och 

reflektion med utgångspunkt för barnens upplevelser, förmedlar kunskap inom naturkunskap. 

Barns inflytande med avstamp från barnens intresse påpekar tillfrågade pedagog, utgöra 

grunden för spontana lärandesituationer, för ämnet kemi. Läroplan för förskola (Skolverket 

2010) menar att verksamheten ska sträva efter att alla barn utvecklar sin förståelse för 

naturvetenskap och samband i naturen. Enligt min uppfattning har Sveriges förskolor olika 

förutsättningar för att vistas i naturen. Utomhuspedagogik kräver tillgänglighet för naturen 

inom räckhåll. Alla förskolor har inte den möjligheten, exempelvis verksamheter i större 

städer. Olika förutsättningar för verksamheternas tillgång till naturupplevelser, anser jag 

ställer således krav på förskollärares kreativitet, i utformningen av utemiljön på förskolan. 

Claesdotter (Tidningen Förskolans temaserie 2005) anser att förskolans utegård kan 

förvandlas till ett spännande uterum från naturvetenskapligt perspektiv. Med det ser jag 

möjligheter för alla förskolor att synliggöra naturkunskap utomhus, oberoende närhet till 

naturen. Resultatet visar grunden för verksamhetens utomhuspedagogik går som en röd tråd 

från barnens inflytande till delaktighet. Verksamheten anser jag förhåller sig därmed till 

läroplanens uppdrag. Sheridan et al (2009) anser att viktiga sammankopplingar i 

verksamheten är flexibla lösningar, barns delaktighet och inflytande. Detta genom 

kommunikation, samspel och utmaningar i förhållande till läroplan. Tillfrågad pedagog 

uppmärksammar att barns lärande för naturkunskap, synliggörs genom dokumentation och 

reflektion, i samband med barnens upplevelser, vilket jag anser motivera pedagogens 

förhållningssätt i kontext av utomhuspedagogik.  
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Perspektiv på lärande har diskuterats i litteraturgenomgången. Piaget menar att eleven 

konstruerar sitt kunnande, läraren är handledaren med individen i fokus för sammanhanget. 

Vygotskij lyfte fram lärarens roll som omfattar begreppsintroduktion i sammanhang som 

praktiseras. Argumentation och diskussion utgör vägen för lärande i naturkunskap Andersson 

(2011). Lärande enligt min tolkning grundar sig således av barnens delaktighet och aktivitet i 

kontext med andra. Åberg et al (2005) återkommer till ett demokratiskt arbetssätt med ansats 

från barnens erfarenhetsvärld. Detta förmedlar respekt för individen i fortsatt arbete vilket 

barnkonventionen (Skolverket 2010) stödjer. Med det anser jag att kemi kan vara en 

återkommande del i den pedagogiska verksamheten. Detta genom utomhuspedagogik eller på 

utegården. Med stöd av Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande (Andersson 2011) 

anser jag, förutsättningar för utveckling och lärande bero på närvarande pedagoger som till 

barnen, förmedlar kunskap och förhållningssätt, för naturkunskap och kemi.  

En mycket viktig del i den pedagogiska verksamheten anser tillfrågad pedagog utgå från 

barnens spontana lek. Utomhus kokar barnen soppa med sand och vatten. Detta utforskande 

av material kan enligt tillfrågade förklaras som en kemisk process. Genom att pedagogen intar 

en medutforskande hållning kan denne synliggörs kemi i barnens lek. Detta genom att 

benämna det barnen gör utefter termer som innefattar kemi. Lek är enligt tillfrågade, en 

återkommande aktivitet i den dagliga pedagogiska verksamheten. Enligt min uppfattning har 

pedagogens förhållningssätt till barnens lek, betydelse i sammanhanget för utveckling och 

lärande. Dewey (1988) anser att naturkunskap kan åskådliggöras utifrån barnens 

erfarenhetsvärld och kända material då naturvetenskap inte skapar sanningsenlig kunskap 

genom att ta vid där kompetenta undersökningar slutar. Förskolans pedagogik utgår från 

barnperspektiv som omfattar barns villkor för lärande och pedagogers förhållningssätt att 

förstå barnens intentioner och meningsuttryck. Läroplan för förskola (Skolverket 2010) 

poängterar att förskollärarens ansvar för arbete i barngruppen ska genomföras så barnen ges 

förutsättningar för utveckling och lärande, i den formen att lärande upplevs rolig och 

meningsfull. Enligt min uppfattning visar resultatet pedagogens tillåtande atmosfär för 

barnens lek med den egna delaktighet som verktyg. Det anser jag lyfta barnens lek och 

innehåll till naturvetenskapligt tänkande. Exemplet sammanfaller med Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv på lärande, då lärarens roll innefattar begrepps introduktion i det 

sammanhang som det praktiseras (Andersson 2011). Följaktligen är omgivningen avgörande 

för individens prestation och utveckling. Förskollärarens ansvar för verksamhetens innehåll 

med barnens motivation till ett lustfyllt lärande genom barnens lek, anser jag möjliggöra 

ämnet kemi som en återkommande del i den pedagogiska verksamheten.  

Tillfrågad förskollärare anser att bokläsningstunder kan förmedla ämnet kemi genom att 

pedagogen synliggör ämnet i litteraturen. Jag uppfattar att barnböcker är begränsade i 

textinnehållet. Det ställer stora krav på berättarens kunskap om ämnet. 

Litteraturgenomgången visar grundämnenas egenskaper som förklarar sambandet för allt liv 

på jorden. Solen vars kärna består av väte. Den ofantliga värmen i solen förvandlar väte till 

helium vars energistrålar värmer jorden. På marken finner vi vegetation vars komplicerade 
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fotosyntes utgör en kemisk process. Rester av vissna växter omvandlas till jord genom 

nedbrytningsprocess även den en kemisk process. Människans förutsättningar för att leva på 

jorden påverkas av ovanstående kemiska processer. Sammanfattningsvis tror jag någon del av 

litteraturen berör ovanstående faktorer som kan förklaras genom ämnet kemi. Problematiken i 

sammanhanget för ämnets inkluderande i den dagliga pedagogiska verksamheten, hänvisar jag 

till arbetslagets förhållningssätt till metoden. Litteratur kan kopplas till läroplanens uppdrag 

(Skolverket 2010) som berör ett kulturarv. Enligt mig har människan berättat sagor och läst 

litteratur i generationer. Beroende av genre tror jag olika nyanser av språk förmedlas. Olika 

värdegrundsfrågor innefattar förskolans uppdrag (Skolverket 2010), vilket jag anser 

återkommer i förskolans hantering av böcker samt att litteraturen förmedlar värden i språket. 

Metoden ifrågasätter jag å ena sidan med hänsyn för barnens delaktighet och intresse i 

sammanhanget. När barnen väljer en bok vill de naturligtvis höra budskapet boken innehåller. 

Å andra sidan anser jag att metoden förmedlar ett intressant perspektiv i sammanhanget för 

ämnet kemi samt hur olika strävansmål (Skolverket 2010) berörs. Pedagogens kunskap för 

ämnet och förmågan att förmedla akademiskt innehåll till en speciell inlärningsmetod, 

motiverar metodens återkommande del i den pedagogiska verksamheten. Sammanfattningsvis 

anser jag barnens intresse för bokläsningsstund kan avgöra hur pedagoger väljer att förmedla 

bokens budskap. 

4.2.3 I vilket avseende kan experiment innefatta ett stöd för barns förståelse av jämförelseord? 

 

 

Mitt syfte för kemi- experiment tillsammans med barn i barngrupp, var att synliggöra enkla 

jämförelseord. Resultaten redovisar en viss språkutveckling för valda ord. Förskolans uppdrag 

genom läroplanen (Skolverket 2010) involverar olika strävansmål. Dessa berör barnens 

utveckling och lärande i sammanhang för ett lustfyllt lärande. Omvärlden tror jag, har 

betydelse för barnets språkutveckling och sociala vetskapen om naturvetenskap genom kemi. 

Barn som växer upp i språkrika miljöer betraktas ha inflytande att förändra och påverka olika 

livssituationer i sin omvärld (Frykholm 2007). Jag anser att det är en viktig del som förskolan 

bör uppmärksamma. Metoden som jag valt, omfattar ett socialkulturellt perspektiv på lärande. 

Sellgren (2005) menar att naturkunskap tillämpas utifrån hypoteser och resultat som 

gemensamt diskuteras. Processen belyser således barnens tankar, idéer och erfarenheter av 

fenomen. Kemi-experiment förmedlar enligt Andersson (2011) kommunikativa förmågor som 

argumentation och diskussion. Jag hävdar att arbetsmetoden för kemiexperiment omfattar 

diskussioner där barnen använder sin fantasi och kreativitet. Därmed synliggörs barnens 

språkliga kunskap. Frykholm (2007) benämner barnens fantasi och kreativitet som viktiga 

aspekter för språkutveckling. Litteraturgenomgången påvisar barnens motivation för 

perspektivet av lärande. Jag tog hänsyn till barns vilja att utforskar sin omvärld, med kroppen 

som verktyg, i valet av experiment. Vatten anser jag motivera barnen för vidare utforskande. 

Experimenten berör jämförelseord som synliggörs i materialet. Därmed har barnen möjlighet 

att jämföra, känna och se skillnader, vilket jag tror, ökar möjligheten för språkutveckling. Jag 

har personligen deltagit i kemiexperimenten. Med fokus på aktivitetens händelse, har jag 

tolkat barnens naturkunskap genom ämnet kemi. Avslutande reflektion för händelsen berör 

utvalda jämförelseord i syftet för de olika experimenten. Vygotskij menar att lärarens roll 

innefattar begreppsintroduktion i sammanhang där dessa praktiseras. Den proximala 

utvecklingszonen förklarar skillnaden vad barn kan lära sig på egen hand och vad som kräver 
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hjälp från en vuxen (Andersson 2011). Det stödjer metodens arbetsgång sammanfattande 

hypotes och reflektion av resultat, för berikande av barnens ordförråd.  

 

Ett experiment innehåller förmåga att sortera knappar. Det tror jag kan återkopplas med barns 

utforskande av omvärlden. Metoden innefattar kunskap för knapparnas olika former, färger 

och storlekar. Barnen har möjlighet att tillsammans diskutera, jämföra knappar och känna 

skillnader. Jag tror denna abstrakta del kan utveckla barnens språk. Beroende av pedagogens 

val av perspektiv i sammanhanget, sker olika lärande. Sheridan et al (2009) menar att kunskap 

och lärande, grundar sig i den kulturella och sociala kontext som barnet befinner sig i. 

Metoden för kemiexperiment innehåller gemensamma diskussioner utefter frågeställningar 

och reflektioner av resultat. Andersson (2011) anser att naturvetenskapligt tänkande ställer 

krav på individens förmåga att samarbeta, argumentera och diskutera som enligt mig 

sammanfattar förskolans uppdrag. Språket anses vara det viktigaste redskapet för 

meningsskapande. Jag bedömer även att meningsskapandet kan vara medierat i 

sammanhanget. Människor kommunicerar med andra, för att skapa mening i tillvaron och 

förstå varandra och världen omkring oss. Enligt mig kan meningsskapande även kallas 

medierat, då vi använder våra sinnen för kommunikation. Kemi experimenten kan således 

utgöra medierat kommunikation då barnen, genom sina sinnen, utforskar materialen.    

 

Resultatet visar barnens förståelse för enkla jämförelseord över tid. Jag frågar mig om 

metoden för kemiexperiment är relevant till barnets språkutveckling? Granberg (1999) menar 

att barn är kommunicerande individer redan från födseln. Barnets kommunikation utvecklas 

genom olika nyanser av kroppsspråket. Det förstärks med gester, miner och ljud. 

Omgivningens respons av barnets sinnesuttryck grundlägger förutsättningarna för bildandet 

av relationer. Bekräftelse i sammanhanget för kommunikation anser Stern (Granberg 1999) 

grundlägga barnets verklighetsuppfattning. Det har betydelse för barnets uppfattning om det 

egna jaget. Hur barnet får kunskap om språk menar Centerheim Jogeroth (1988) baseras på 

upplevelser. Detta främst genom barnens lek. Även god kunskapsinformation från omvärlden 

är av betydelse. Barnets motivation och glädje för lärande är ytterligare faktorer i barnets 

språkutveckling. Språket och naturvetenskap är sociala konstruktioner som Vygotskij 

(Strandberg 2006) anser har betydelse i sammanhanget för barns lärande.  

Naturvetenskap enligt Andersson (2011) är fortgående kunskapsbyggande process. Detta 

genom ett växelspel mellan teori och observationer. Individens förmåga till logiskt tänkande 

har då betydelse. Även kunskaper att mäta, granska experiment samt tolka data utgör ett 

lärande. Resultaten analyseras och omprövas åter igen för sanningsenligt ny kunskap. 

Processen utgör en social konstruktion om vetande vilket jag anser att å ena sidan olika kemi 

experiment kan användas som pedagogiskt verktyg i förskola. Å andra sidan berör alla ämnen 

olika strävansmål, beroende av pedagogens perspektiv för vad barnet ska lära. Språket är ett 

kommunikationsmedel som är genomgående i förskolans uppdrag. Barnets egna språk har 

betydelse för självkänslan och delaktighet i gruppen. Alla barn besitter inte förutsättningar för 

att utveckla ett talspråk. Jag anser verksamheternas inkluderande perspektiv bör innefatta 

språk, oavsett om det är talat, tecken, eller skrivet i symboler. I denna studie är det endast 

talspråk som studeras. I framtiden ser jag möjligheter att utveckla kemi experiment, med 

tecken som stöd. Det i mening av delaktighet, för alla barn på samman villkor.   

 

Resultaten visar en viss språkutveckling av jämförelseord som i förväg är bestämda av mig 

som forskare. Jag frågar mig hur studien går att förändra utefter barns inflytande för metodens 

innehåll. Med kunskap för barnens olika erfarenheter, kan jag inte förvänta mig resultat för 

språkutveckling. Samtidigt bevisar resultaten motivation för barnens delaktighet, då ett 
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lärande skett, enligt resultat. Johansson et al (2000) anser ett medvetet pedagogiskt arbete 

grundlägger den lärandeprocess, barn och vuxna skapar tillsammans. En öppen dialog kring 

vad man som pedagog vill förmedla kunskap inom, är en viktig aspekt i lärande. Som forskare 

i denna studie har jag intagit två olika roller. Å ena sidan har jag personligen deltagit i kemi 

kemiexperimenten. Det i yrkesroll som pedagog i en medveten aktivitet. Å andra sidan är jag 

forskare som vill studera ett lärande. Med hänsyn för den dualistiska delaktigheten, ser jag 

kritiskt på resultatets sanning. Även om jag medvetet har förhållit mig till lärarhandledningen 

för de olika experimenten, kan jag inte bevisligen förneka att mitt deltagande inte har påverkat 

resultatet. I framtida forskning rekommenderar jag studenter att endast delta i experiment, 

som observatör. Jag tror att det speglar större förtroende av resultatet. Under vissa tider i 

människans historia har utvecklingen gått långsamt, under andra har det gått fort. Vi lever i ett 

samhälle som snabbt förändras. Dagens informations samhälle har omformat våra liv och 

påverkat oss människors förmåga att kommunicera. Jag tror att människan inte enbart, kan 

använda språket. Framtida samhället tror jag, ställer krav på individers nytänkande. Jag frågar 

mig om dagens teorier för barns språkutveckling, omfattar framtidens synsätt för utveckling 

och lärande? Litteraturgenomgången berör olika teorier. Dessa har präglat skolvärldens 

synsätt för lärande, i generationer. Min framtida yrkesroll som förskollärare kräver således en 

kontinuerlig kunskapsutveckling, för att tillgodose framtidens förskola.  

 

4.2.4 Förslag till fortsatt forskning.  

 

Enligt min uppfattning finns det möjligheter att komplettera studiens syfte och resultat med 

ytterligare intervjuer av några förskolechefer. Eftersom de har det yttersta ansvaret över 

verksamheten kan kunskap för pedagogers förutsättningar till vidare kunskapsutbildning och 

verkningsbara tillämpningsmetoder vara intressanta. Även vidare forskning inom ämnet kemi 

i förskola anser jag tillföra ytterligare perspektiv för kemi som pedagogiskt verktyg.  

 

 

4.2.5 Slutsats. 

 

Mitt syfte för studien var att undersöka om kemi kan användas som pedagogiskt verktyg i 

förskolan. Det är en studie som även berör barns utveckling och lärande i förhållande till 

ämnet. Enligt min uppfattning utifrån studiens resultat, inkluderas ämnet i förskolor genom 

spontana och planerade tillfällen. Detta genom naturvetenskapliga arbetsmetoder som enligt 

mig, kan sammankoppla olika stävans mål som omfattar förskolan uppdrag. Vidare anser jag 

att naturkunskap kan kopplas till barns utveckling för lärande, då experiment i förskola 

påvisar barnens förståelse för jämförelseord, över tid. Därmed anser jag att naturkunskap 

genom kemi, kan inkluderas i förskola som pedagogiskt verktyg. Detta för perspektiv på 

utveckling till lärande, som omfattar för barnen, i meningsfulla sammanhang. Enligt min 

uppfattning finns det möjligheter att utveckla omfattningen av ämnets innehåll i 

verksamheterna. Detta genom olika kunskapsbidrag och forskning riktat till förskollärare.  
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BILAGOR. 
 

Bilaga 1.  

 

 

Högskolan i Gävle, 801 76 Gävle • 026 64 85 00 • www.hig.se  

För en hållbar livsmiljö för människan  

University of Gävle, SE-801 76 Gävle, Sweden • +46 (0) 26 64 85 00 • www.hig.se  

 

Jag heter Ida Bergqvist och studerar till förskollärare inom Lärarprogrammet på Gävle 

Högskola. Jag läser nu sjunde och sista terminen vilket innebär att jag skriver examensarbete. 

Personligen uppskattar jag möjligheten denna uppgift innebär, att skriva om ett område jag 

finner extra intressant och utvecklande för min yrkesroll som förskollärare.  
Jag har under min utbildning till förskollärare uppmärksammat ämnet kemi som en länk till 

människans förståelse för sin omvärld. Själva ämnet innefattar förklaringar till vardagliga händelser 

vilket genom planerade experiment och spontana händelser upplevs spännande och motiverande för 

vidare förståelse av ämnet. Gällande läroplan för förskola (Skolverketet 2010) menar att förskolan 

skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, 

liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.  

Detta stödjer min vidare kunskapssökning inom ämnet vilket i framtiden främjar min yrkesroll som 

förskollärare. 

 

Syftet i detta arbete är att undersöka om ämnet kemi kan användas som pedagogiskt verktyg 

för att synliggöra det enklaste jämförelseord, i förskola. Kunskapen kring denna fråga 

kommer delvis inhämtas från förskolor genom intervjuer ställda till verksamma förskollärare 

samt genomförande av enkla experiment utifrån ämnet kemi med barngrupp på förskola. Mitt 

intresse genom denna information är frågan om ni vill medverka i intervju med antal öppna 

frågeställningar. Jag förhåller mig till vetenskapsrådets etiska förhållningssätt angående 

forskning vilket innebär att allt inhämtat material behandlas konfidentiellt samt resultat och 

svar kan inte förknippas med enskild individ eller enskild förskola. Materialet kommer efter 

studiens slut, förstöras. Ert deltagande i denna intervju är naturligtvis frivilligt och kan 

närsomhelst avbrytas. Jag hoppas ni vill medverka i denna intervju. För eventuella frågor, 

vänligen kontakta mig på telefonnum……......... ……..Mail:………………………. 

Blanketten hämtar jag på er förskola v.42.  

Tack på förhand för att ni tog er tid att läsa denna förfrågan.  

Med vänliga hälsningar Ida Bergqvist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hig.se/
tel:%2B46%20%280%29%2026%2064%2085%2000
http://www.hig.se/
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Bilaga 2. 

 
Intervjufrågor: 

Hur gammal är du?  

När utbildade du dig till förskollärare? 

Var ämnet kemi ett enskilt ämne inom lärarprogrammet du studerade? 

Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Vad innebär kemi för dig i den pedagogiska verksamheten, och på vilket sätt synliggör ni 

kemi/naturvetenskapliga ämnen i förskolan? 
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Bilaga 3.   

 
3. Intervjufrågor: 

Hur gammal är du?  

När utbildade du dig till förskollärare? 

Var ämnet kemi ett enskilt ämne inom lärarprogrammet du studerade? 

Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Enligt gälande läroplan för förskola (Lpfö 98 Reviderad 2010) ska varje barn utveckla sin förståelse 

för enkla kemiska processer. Hur arbetar ni utifrån detta strävansmål för att synliggöra ämnet kemi i 

förskolan? 

2. Anser ni ämnet kemi vara en planerad pedagogisk aktivitet eller belyser ni ämnet även i spontana 

situationerKan ämnet kemi enligt er, synliggöras enbart inomhus eller utomhus? 

4. Kan ämnet kemi användas som pedagogiskt verktyg i förskolan? 

5. Återkommer ämnet kemi under året i den pedagogiska verksamheten? 

6. Kan ämnet kemi kopplas samman för att uppnå fler strävansmål, enligt er i gällande läroplan för 

förskola (Lpfö 98 reviderad 2010)? 
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Bilaga 4.  

 

 
 

 

Högskolan i Gävle, 801 76 Gävle • 026 64 85 00 • www.hig.se  

För en hållbar livsmiljö för människan  

University of Gävle, SE-801 76 Gävle, Sweden • +46 (0) 26 64 85 00 • www.hig.se  

 

                                                   Bollnäs 2013-09-02 

Hej!  

Jag heter Ida Bergqvist och studerar till förskollärare inom Lärarprogrammet på Gävle 

Högskola. Jag läser nu sjunde och sista terminen vilket innebär att jag skriver examensarbete. 

Personligen uppskattar jag möjligheten denna uppgift innebär, att skriva om ett område jag 

finner extra intressant och utvecklande för min yrkesroll som förskollärare.  

Jag har under min utbildning till förskollärare uppmärksammat ämnet kemi som en länk till 

människans förståelse för sin omvärld. Själva ämnet innefattar förklaringar till vardagliga 

händelser vilket genom planerade experiment och spontana händelser upplevs spännande och 

motiverande för vidare förståelse av ämnet. Gällande läroplan för förskola (Skolverket 2010) 

menar att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap 

och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer 

och fysikaliska fenomen.  

Detta stödjer min vidare kunskapssökning inom ämnet vilket i framtiden främjar min 

yrkesroll som förskollärare. 

 

Syftet i detta arbete riktar sig till kemi som pedagogiskt verktyg att synliggöra jämförelseord 

med följande frågeställningar, Hur kan kemi användas i förskolan? Vilken betydelse kan 

ämnet kemi innebära för barnets utveckling av ordförråd? Har ämnet kemi en återkommande 

del i den pedagogiska verksamheterna i förskolorna? I samråd med min handledare för 

examensarbetet har jag valt ut enkla och roliga experimente som jag tillsammans med 

barngruppen utför som grund för min studie. Det insamlade materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt och resultat och svar kan inte kopplas till enskild individ eller förskola. 

Deltagare förblir anonym. Personalen på förskolan är informerad och godkänner denna 

undersökning. Som vårdnadshavare har du möjlighet att välja om ditt barn får delta i 

undersökningen eller inte. Nedan fyller ni i ert beslut angående barnets deltagande/ icke 

deltagande i undersökningen. Vänligast lämna ifylld blankett till förskolan om möjligt senast 

2013-09-17. För eventuella frågor kan ni kontakta mig på mail: ……………………….. 

telefonnummer…........................................... Tack på förhand för att ni tog er tid att läsa 

denna information.  

Med vänliga hälsningar Ida Bergqvist. 

Barnets namn:                           Datum:      Lämnas in senast 2013-09-17. 

Vårdnadshavares namn:  

Vårdnadshavares namn: 

Jag godkänner mitt barns delaktighet i undersökningen: (Ringa in svaret) JA     NEJ  

 

 

http://www.hig.se/
tel:%2B46%20%280%29%2026%2064%2085%2000
http://www.hig.se/
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Bilaga 5.  

 

 

Kategorishema för experiment.  

Inledning: 

Syftet med denna uppsats berör möjligheten att använda kemi som pedagogiskt verktyg. Detta 

genom att synliggöra enkla jämförelseord. Läroplan för förskola (Lpfö 98 (reviderad 2010) 

menar att förskolan har som strävansmål att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd 

och begrepp samt utvecklar förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar vilket skapar 

förutsättningar för argumentera och kommunicera med andra. Experimentet innehåller fyra, 

av mig noggrant utvalda experiment för denna observation. Mitt fokus riktas mot 

jämförelseord som synliggörs i experimentens material. Det som observeras och antecknas 

enligt schema, är barnens förståelse för jämförelseord.  

 

Observatörens namn:……………………....................Datum och 

tid:…………………………………………………….  

Lokal:                                      Närvarande personer: ………………………………………… 

Observatörens placering i 

rummet:…………………………………………………................................................ 

Tid för observation:………………..Tid för registrering:………………..Tid för 

paus:………………………. Hjälpmedel för observation: 

………………………………………………………………………………………………. 

Deltagares numrering för 

identifikation:…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Experiment: 

 

 

 

Fråga nr: 

 

 

Deltagare som 

benämner 

jämförelseord. 

 

Deltagare som 

pekar/ visar 

svaret på 

frågor utefter 

jämförelseord. 

 

Deltagare som 

inte svarar på 

frågor 

angående 

jämförelseord.  
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Lärarhandledning för experiment. 

 

Experiment russinhiss: 

Saker vi behöver till experimentet: 

Två genomskinliga glaskärl.  

Russin. 

Två citroner, en citron med skal och en skalad citron.  

 Kolsyrat vatten.  

Fyll glaskärlen med kolsyrat vatten. 

Samtala med barnen och jämför en citron med ett russin.  

Frågor:  

2a. Om vi jämför skillnader på storlek mellan citron och russin, vilken är stor? Vilken 

är liten, i jämförelsen?  

2b. Om vi jämför tyngden på citronen och russinet, vilken känns tung? Vilken känns 

lätt? 

Diskutera tillsammans med barnen utefter deras svar på frågorna.  

Experimentet fortsätter med en hypotes för kommande händelse:  

Diskutera med barnen vad som kommer att hända när vi släpper ned russinen i glaskärlet. Var 

hamnar russinen? På vattenytan, mitten eller på botten av glaskärlet?  

Reflektion: Vad hände? Var hamnade russinen? 

Förklaring till barn: 

Kolsyrat vatten innehåller luftbubblor som fastnar på russinen, likt armpuffar. När russinen 

har samlat många luftbubblor kring sig flyter russinen upp till vatten ytan. Vid vattenytan går 

luftbubblorna sönder, med få luftbubblor kring sig sjunker russinen till botten. Återigen på 

botten samlar russinen många luftbubblor som hjälper russinen att flyta upp till ytan.  

Förklaring:  

Kolsyrat vatten är en övermättad lösning, kolsyran i vattnet är högre än mängden koldioxiden 

i gasen ovanför. En naturlig tendens blir gasbubblor vid vattenytan. Russinet hamnar högst 

upp på vattenytan för att sedan sjunka till botten då russinet fylls med vatten. Russin har högre 

densitet än vatten vilket gör att russinet sjunker till botten i glaskärlet. På botten samlar 

russinet kolsyrebubblor (koldioxid gas) runt sig. Kolsyrebubblorna tillsammans med russinet 

har lägre densitet än vattnet vilket gör det möjligt för russinet att stiga upp till ytan.  

Experimentet fortsätter med citroner:  

Byt glaskärl och fyll på med kolsyrat vatten.  

Dela ut ett russin var till barnen samt en citron. Samtala med barnen kring russinet och 

citronen.  

Experimentet fortsätter med en hypotes för kommande händelse: 

Vad händer om vi släpper ned den oskalade citronen i glaskärlet? Var i glaskärlet hamnar 

citronen? 

Vad händer om vi släpper ned den skalade citronen i glaskärlet, var hamnar den? 

Reflektion: Vad hände med citronerna? Varför sjunker inte bägge citronerna? 

Förklaring: 

Den oskalade citronen har små håligheter i skalet där luft samlas vilket gör det möjligt för 

citronen att flyta. Luft är lättare än vatten och strävar upp mot ytan. Skalet fungerar likt en 

flytväst och håller citronen flytande. Den skalade citronen saknar möjlighet att samla luft 

vilket gör att den sjunker till botten.  

 

Experiment sortera knappar. 

Använd knappar av olika utseenden exempelvis färg, storlek och form.  



  

39 

 

 

Hypotes: Hur många möjligheter finns de för att sortera knapparna? 

Diskutera med barnen kring knapparnas möjlighet att kategoriseras utefter färg, form och 

storlek.  

Uppmuntra barnen att diskutera och samarbeta.  

Resultat: Benämn knapphögarna med jämförelseord, exempelvis många rosa knappar, få 

knappar av gul färg. 

Frågor:  

1a. Vilken hög har många knappar av en färg? 

1b. Vilken hög har få knappar av en färg? 
Utforskandet fortsätter med följande frågor: 

4a. Finns det någon tjock knapp? 

4b. Finns det någon smal knapp? 

Diskutera tillsammans med barnen om det olika svaren på frågorna.  

 

Experiment is ballong. 

Fyll några ballonger med vatten, andra med en lösning av karamellfärg och vatten. Placera 

ballongerna i frysen eller utomhus i ett dygn. Klä av ballongerna och framför er har ni fina 

föremål av is. Utforska dessa tillsammans utefter storlek, massa, längd och bredd.  

Frågor? 

1a. Finns det någon stor is klump? 

1b. Finns det någon liten is klump? 

2a. Finns det någon tung is klump? 

2b. Finns det någon lätt is klump? 

Experimentet fortsätter med en hypotes för kommande händelse: 

Hur känns is ballongen? Kan vi se igenom den? Vad händer om vi droppar karamellfärg eller 

strör salt på is ballongen? Kan ni höra någonting från dem? Placera någon is ballong i en skål 

i rummet. Följ denna under en tid, vad händer? 

Förklaring till barnen: 

Vid minusgrader fryser vattnet som är blandat med karamellfärg i ballongerna. Luften i 

vattnet puttas mot mitten när vattnet fryser till is, luften är bubblorna i mitten av is ballongen. 

Is smälter till vatten vid plusgrader vilket vi kan se i skålen. Strör vi på salt över isen smälter 

isen fortare, vi hör då ett knäppande ljud från isen. Saltet vill blanda sig med vatten och löser 

fortare upp isen till vatten. Efter en längre tid inomhus har vattnet stigit upp i luften som ånga, 

vilket vi kan se i skålen då endast färg samt saltkristaller finns kvar i botten av skålen. 

Förklaring: 

Is kulan har förmodligen luftbubblor inuti vilket händer när vattnet fryser till is och knuffar 

luften i vattnet in mot mitten av is ballongen. Isen fryser utifrån och in. Salt vill lösa sig med 

vatten vilket vi kan se om vi strör salt på isen. Ett knäppande ljud från is ballongen uppstår då 

vattnets fryspunkt sänkts av saltet och försvårar vattenmolekylernas möjlighet att binda sig till 

varandra. Is smälter till vatten inomhus och kvar i skålen finns blandning av vatten, 

karamellfärg och salt. Efter en längre tid inomhus har vattnet i skålen förångats, kvar finns 

färg och saltkristaller.  

 

Experiment sjunka/ flyta.  

Fyll en stor genomskinlig balja med vatten. Använd föremål vilka kan jämföras utefter massa, 

längd och bredd. Samtala med barnen omkring föremålen. 

Frågor: 

1a. Vilket föremål känns tungt? 

1b. Vilket föremål känns lätt? 
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2a. Finns det något långt föremål? 

2b. Finns det något kort föremål? 

Diskutera tillsammans om svaren på frågorna.  

Experimentet fortsätter med en hypotes för kommande händelse: 

Utforska föremålen tillsammans, vilka föremål sjunker eller flyter när vi lägger ned dessa i 

baljan med vatten? Kan ett tungt eller långt föremål flyta? Sjunker ett lätt eller smalt föremål? 

Har bredden någon betydelse i detta sammanhang? 

Reflektion: Vad hände med föremålen, vilka sjönk till botten samt flöt på ytan? Samtala med 

barnen utefter resultat med benämning av jämförelseord massa, längd och bredd.  

 

Förklaring till barnen:  

Föremål som läggs i vatten tränger undan vatten. Föremål som flyter i vatten har en del under 

vattenytan, föremålet knuffar undan vattnet som i sin tur knuffar tillbaka föremålet så att det 

flyter. En rund lerklump sjunker medan en lerklump som formas till en bred båtform knuffar 

undan mer vatten och den kan flyta. 

 

Förklaring: 

Alla föremål tränger undan vatten. Ett flytande föremål är lättare än vatten det tränger undan. 

En del av det flytande föremålet har en del under vattenytan, föremålet knuffar ena sidan 

undan viss mängd vatten, andra sidan vill vattnet tillbaka och knuffar på föremålet vilket 

fenomenet flyta uppstår. Lera har högre densitet än vatten. Densitet är ett mått på ämnets 

täthet. En rund lerklump sjunker medan en båtformad lerklump flyter då den tränger undan 

mer vatten. Det undanträngda vattnet väger mer än båtformade leran vilket förklarar 

Arkimedes princip.  

 

 

 

 

 

 


