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Bakgrund  

Kemiska processer pågår i allt det som kallas liv och hela vår omvärld består av fysikaliska 

fenomen. I förskolans verksamhet ska barn få möjlighet att utveckla en grundläggande 

förståelse för kemiska processer och fysikaliska fenomen. Kommunikation mellan förskollärare 

och barn är en viktig del i lärandet av de naturorienterande ämnena. Begynnande naturvetenskap 

är ett begrepp som används i frågan om vilket innehåll naturvetenskap ska ha i det pedagogiska 

arbetet med barn i förskolan. Begynnande naturvetenskap tar utgångspunkt i samspelet mellan 

barn och förskolläraren, där barns intresse och nyfikenhet styr det pedagogiska arbetet. Studien 

utgår ifrån Läroplansteorin. 

 

Syfte 

Syftet i denna studie är att ta reda på hur förskollärare tolkar och omsätter det läroplansmål som 

handlar om att förskolan ska sträva mot att barnen ska utveckla förståelse för kemiska processer 

och fysikaliska fenomen.   

 

Metod 

Studien utgår från en kvalitativ metod med intervju som redskap. Urvalet är sju förskollärare 

som varit verksamma i förskolan mer än fem år. Data har samlats in och sju intervjuer har 

analyserats.  

 

Resultat 

Resultatet visar att förskollärarna har olika tolkningar av kemiska processer och fysikaliska 

fenomen samt hur det omsätts i förskolans verksamhet. I följd av olika tolkningar framgår 

begränsningar som kan finnas i det pedagogiska arbetet med barnen. Kemiska processer 

relateras ofta till vattnets aggregationsformer, men även till kemiska blandningar och lösningar. 

Fysikaliska fenomen relateras till det fysikaliska området kraft och rörelse samt fenomenen 

lufttryck, friktion och flyta/sjunka. Majoriteten av förskollärarna beskriver utifrån erfarenheter 

att det finns en skillnad i arbetet med kemiska processer och fysikaliska fenomen med yngre 

respektive äldre barn i förskolan. Begränsningarna är förskollärarens egna inställning och 

kunskap till arbetet med kemiska processer och fysikaliska fenomen samt material- och tidsbrist 

och stora barngrupper.  
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1 INLEDNING  
Både förskollärare och annan personal i förskolan har styrdokument att förhålla sig till i det 

pedagogiska arbetet med barnen. När det gäller naturvetenskap framgår det av läroplan för 

förskolan (Lpfö 98 rev.2016) att det är den pedagogiska personalens uppdrag att arbeta så att 

barn i förskolans verksamhet utvecklar förståelse inom naturvetenskapliga ämnen.  

 

Förskolan ska 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 (Lpfö 98 rev.2016, s.10) 

 

Thulin (2011, ss.35–36) poängterar vikten av att barn i tidig ålder ska få möta naturvetenskap 

för att kunna skapa en positiv bild till ämnet och som förhoppningsvis kan leda till att barn 

lättare bibehåller sitt intresse för ämnet i högre ålder. Thulin (2015, s.68) beskriver även att 

naturvetenskap innehåller olika områden såsom biologi, kemi, fysik, geologi, geofysik och 

astronomi. Larsson (2016, s.2) redogör för att förskollärarna arbetar mer med biologi än med 

kemiska processer och fysikaliska fenomen i förskolans verksamhet. 

 

Thulin (2016, s.15) förklarar att pedagogers arbete med biologi relaterade aktiviteter har en lång 

tradition i förskolans historia, ända sedan mitten av 1800-talet och då arbetade barnen väldigt 

nära naturen och naturens olika kretslopp. Det handlade mycket om barns kunnande om växter 

och djur. När läroplan för förskolan reviderades 2010 fick strävansmålet för naturvetenskap ett 

mer omfattande innehåll där bland annat kemiska processer och fysikaliska fenomen fick en 

tydlig plats i förskolans läroplan. Larsson (2016, s.3) redogör för att en ökning i forskning av 

naturorienterande ämnen i förskolan de senaste åren kan bero på det detaljerade strävansmålet 

i läroplan för förskolan 2010.  

Barn upplever ständigt kemiska processer och fysikaliska fenomen i förskolan eftersom det 

finns i vår omvärld, det är pedagogens ansvar att utmana och stimulera barns intresse för 

naturvetenskap i det pedagogiska arbetet (Lpfö 98 rev.2016, s.11). Med utgångspunkt i 

Larssons (2016, s.2) redogörelse om att kemiska processer och fysikaliska fenomen inte 

framhävs lika mycket som andra naturvetenskapliga ämnen i förskolan valde vi att fokusera på 

hur förskollärare tolkar begreppen kemiska processer och fysikaliska fenomen samt hur de 

omsätter detta i sitt pedagogiska arbete. Genom denna studie vill vi bidra med ny kunskap om 

hur det pedagogiska arbetet med kemiska processer och fysikaliska fenomen kan tolkas och 

omsättas i förskolan. Kunskapen vill vi bära med oss till vårt framtida yrke samt vill vi att andra 

ska kunna ta del av studiens innehåll.  
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2 SYFTE  
 

Syftet är att ta reda på hur förskollärare tolkar och omsätter det läroplansmål som handlar om 

att förskolan ska sträva mot att barnen ska utveckla förståelse för kemiska processer och 

fysikaliska fenomen.  

2.2 Frågeställningar  
Vilka typer av tolkningar av begreppen kemiska processer och fysikaliska fenomen framträder 

ur förskollärarnas beskrivningar? 

 

Hur beskriver förskollärare att de arbetar med kemiska processer och fysikaliska fenomen i 

förskolan verksamhet? 

 

Hur beskriver förskollärare arbetet med kemiska processer och fysikaliska fenomen för de 

yngsta respektive äldsta barnen i förskolans verksamhet?   

 

Vilka begränsningar samt möjligheter beskriver förskollärarna att det kan finnas i arbetet med 

kemiska processer och fysikaliska fenomen i förskolans verksamhet?  
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3 BAKGRUND 
Bakgrund redogör för tidigare forskning inom naturvetenskap med fokus på kemiska processer 

och fysikaliska fenomen i förskolan. Dessutom kommer delar från Läroplan för förskolan (Lpfö 

98 rev.2016) att beskrivas för att ge en inblick över det ansvar förskollärarna har i förskolans 

verksamhet. Vilken roll naturvetenskap kan ha i förskolans verksamhet kommer att beskrivas 

utifrån litteratur och tidigare forskning inom området.  

3.1 Naturvetenskap som innehåll i förskolan över tid 
Naturvetenskap i förskolan har inspirerats av Friedrich Fröbel (1782–1852). Redan under 

Fröbels tid när verksamheten kallades för Barnträdgårdar arbetade förskollärarna och barnen 

nära naturen. Barnen fick studera naturens kretslopp och utveckla sitt kunnande om växter och 

djur (Thulin 2015, ss.14–15).  

 

1972 gav Socialdepartementet ut Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) som innebar 

pedagogiska skrivningar. Två av bilagorna i barnstugeutredningen var riktade mot 

naturvetenskap (SOU 1972:26, bilaga 7 och 8). Thulin (2015, ss.17–18) förklarar att 

barnstugeutredningen ansåg att naturvetenskapliga begrepp var viktiga för det grundläggande 

begreppsbildningen hos barn. Barnstugeutredningen framhävde att barn ska få observera, mäta, 

testa och kommunicera i arbetet med naturvetenskap.  

 

Socialstyrelsen utformade Pedagogiskt program för förskolan år 1987. Programmet gav 

naturvetenskap en plats i förskolans verksamhet. Samhälle, kultur och natur blev tre nya delar 

i förskolans dagliga arbete. I förskolans verksamhet skulle naturvetenskap fokusera på 

människan och dess omvärld. Barnen skulle få grundläggande kunskaper om växter och djur, 

naturfenomen, krafter och processer, människokroppen samt näringskedjor (Thulin 2015, s.18).  

 

1998 infördes förskolans första läroplan. Eftersom förskolan är en frivillig skolform fick 

förskolan strävansmål i läroplanen, kunskap och lärande fick nu en mycket större roll i 

förskolan och ämnesinriktade mål fick en given plats i det dagliga arbetet (Thulin 2015, ss.19–

20).  I Läroplan för förskolan 98 fanns det ett strävansmål där förskolan skulle sträva efter att 

varje barn skulle få möjlighet att:  

 

Utveckla en förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla 

naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur, (Lpfö 98)  
 

Barnen skulle få möjlighet att utveckla naturvetenskap där lärandet främst fokuserade på 

biologi, natur och ekologi. Läroplan för förskolan 98 reviderades 2010 och trädde i kraft första 

juli 2011. Strävansmålet om naturvetenskap utvidgades och fick en bredare innebörd (Thulin 

2015, s.20). 

 

Förskolan ska 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, (Lpfö 98, rev.2010) 
 

Det nya strävansmålet innebar ett förtydligande i vad barn skulle få möjlighet att utveckla inom 

naturvetenskap. Kemiska processer och fysikaliska fenomen fick en större och tydligare plats i 

förskolans verksamhet (Thulin 2015, s.20). Skolverket (2010) Utveckling på gång! 

rapporterade att den nya läroplanen innebar fördjupade kunskaper inom naturvetenskap, teknik, 
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språk, lek och skapande hos förskolans personal. De nya kraven ställde högre krav på personal 

och verksamhet, det förväntades även innebära en kvalitetshöjning för förskolan.   

3.2 Kemiska processer och fysikaliska fenomen  
Nedan beskrivs två centrala begrepp som används upprepade gånger i denna studie, kemiska 

processer och fysikaliska fenomen. Beskrivningen av de två begreppen utgår från relevant 

litteratur samt tidigare forskning inom respektive ämne. Redfors (2016, s.95) beskriver enkelt 

att kemiska processer och fysikaliska fenomen är vetenskaper där vi får svar på frågor om olika 

fenomen, där vi söker förklaringar om vår omvärld.  

3.2.1 Kemiska processer 

Både Nationalencyklopedin (2017) och Sundberg, Areljung, Due, Ottander och Tellgren (2016, 

ss.34–35) förklarar att kemiska processer är vetenskapen om ämnens egenskaper. Vetenskapen 

inriktar sig på hur ämnen är uppbyggda, hur ämnen kan förändras i interaktion med andra ämnen 

och även hur ämnen bryts ner. Areskoug, Ekborg, Rosberg & Thulin (2016, ss.31, 33) beskriver 

att en kemisk reaktion kan ske mellan två och flera ämnen, en kemisk reaktion kan binda 

samman ämnen men också lösa ämnen. Barn kommer i tidig ålder kontakt med de kemiska 

reaktionerna, exempelvis när de silar sanden i sandlådan. De beskriver också att molekyler 

behåller sina egenskaper och att man kan urskilja dem efter en blandning. Sundberg et al. (2016, 

ss.34–35) redogör för att hela vår omvärld består av molekyler och enkelt kan man uttrycka att 

molekyler är vetenskapen i kemi. Kemiska processer finns i allt det vi kallar liv. I förskolans 

verksamhet kan kemiska processer vara när barn blandar färger eller när barnen arbetar med 

vatten där man studerar vattnets aggregationsformer, fast - flytande - gas. Areskoug et al. (2016, 

s.26) beskriver att vattnets aggregationsformer består av atomer och molekyler som reagerar 

olika vid faserna. Både Sundberg (2016, s.37) samt Friberg och Redfors (2016, s.108) förklarar 

att det vanligaste temat som förskollärarna väljer att arbeta med i det pedagogiska arbetet med 

barnen är vatten. Vatten är ett välstuderat ämne i många olika former. Friberg och Redfors 

(2015, s.108) betonar att innehållet i förskolans verksamhet bör vara inom barnens 

erfarenhetsram.  

 

Ashbrook (2006, ss.28–31) har skrivit en artikel som fokuserar på hur förskolan kan arbeta med 

upplösning av olika ämnen i verksamheten. Ashbrook är en amerikansk lärare som under en 

period undervisade kemi varannan vecka på en förskoleavdelning med barn i 4 årsåldern. 

Aktiviteterna hölls tillsammans med förskolläraren på den specifika avdelningen och under 

själva aktiviteten arbetade barnen i grupp. I första aktiviteten fick barnen gå barfota på olika 

ämnen för att känna vilka egenskaper de olika ämnena hade. Barnen fick gå på vatten, play-

doh, nötter, gele m.m. Efteråt fick barnen berätta hur det kändes och barnen förklarade att vatten 

kändes blött, nötter var hårda och play- doh leran var lite “klibbig” och det skapades avtryck i 

leran m.m. Ashbrook förklarar att syftet med denna aktivitet var att barnen skulle få komma i 

kontakt med olika ämnen och få en förståelse för att alla ämnen har olika egenskaper. Den andra 

aktiviteten Ashbrook utförde med barnen var att de skulle få smaka på vatten. Ashbrook 

förklarar att det viktiga är själva processen och inte resultatet, därför introducerade hon vatten, 

socker och citron för sig själva istället för att berätta för barnen att de skulle få göra en lemonad. 

När ämnet vatten var introducerat och egenskaper fastställts var sockret på tur. Barnen fick 

smaka på sockret men fick även titta på sockret i förstoringsglas för att komma fram till vilka 

egenskaper socker har. Sedan fick barnen röra ner socker i vattnet och tillsammans diskuterade 

de vad som hände. Samtliga barn trodde att sockret var försvunnet och började leta på bordet 

om det fanns kvar där. Ashbrook introducerade nu begreppet “upplöst” i aktiviteten och 
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tillsammans med barnen diskuterade de vad begreppet innebar. Barnen smakade på vattnet och 

insåg att sockret inte var försvunnet utan fanns i vattnet hela tiden. Tillslut fick barnen tillsätta 

lite citron i deras sockervatten och nu insåg barnen att dem hade gjort en lemonad. Ashbrook 

förklarar att syftet med denna studie var att fokusera på själva processen och inte resultatet. Om 

förskolläraren introducerar slutprodukten innan aktivitetens start är det lätt att barn inte 

koncentrerar sig på kunskapen om de olika ämnena och hur de upplöses i varandra, barns fokus 

blir istället den färdiga produkten.  

3.2.2 Fysikaliska fenomen  

Sundberg et al. (2016, ss.34–35) förklarar att fysikaliska fenomen är när man studerar energier 

och dess omvandlingar men även ljud och ljus, kraft och rörelse och materia. 

Nationalencyklopedin (2017) beskriver att fysisk är vetenskapen om materiens struktur och 

dess omvandlingar. Ursprungligen var fysik samlingsnamnet för naturvetenskap, nu är fysik en 

separat vetenskap. Fysik är även läran om energi samt krafter och kraftfält. Hela vår omvärld 

består av olika fysikaliska fenomen allt från den blå färgen på himlen till elektriskt hår. 

Areskoug et al. (2016 s.149) beskriver att kraft och energi kan tolkas på två olika sätt, ett 

vardagsperspektiv och ett naturvetenskapligt perspektiv. Kraft och energi har olika betydelser i 

naturvetenskap men i vardagsspråket kan de få samma betydelse. I vardagen talar människor 

om krafter som kan hämtas genom exempelvis träning. Energi i vardagen kan hämtas genom 

solens värme eller en bra låt. Kraft förknippas ofta med den fysiska aktiviteten men det glöms 

bort att det faktiskt handlar om de naturvetenskapliga fenomenen friktion, tyngd och jämvikt i 

förklaringen att fysiska aktiviteter är krafter. Fenomen behövs för att människan ska kunna 

ändra riktning eller bromsa en rörelse. Areskoug et al. (2016 s.54) beskriver energi ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv som oförstörbart men att energi ständigt omvandlas från en 

energiform till en annan. Energi ur ett naturvetenskapligt perspektiv kan i vardagen vara 

hushållsapparater som drivs av elenergi.  

 

Sundberg et al. (2016, s.35) förklarar att fysikaliska fenomen i förskolans verksamhet kan vara 

när barn åker rutschkana och farten accelererar eller när barn testar olika föremål i vatten för 

att se om de sjunker eller flyter.  

 

Larssons (2016, ss.8, 55–60) har skrivit en avhandling vars syfte var att studera när fysik blir 

ett lärområde i förskolans verksamhet med utgångspunkt i en sociokulturell teori. Studien består 

av fyra stycken fallstudier. Första studien handlar om fenomenet friktion och urvalsgruppen är 

fyra barn från två olika förskolor. Andra studien handlar om fenomenet ljud och urvalsgruppen 

är ett arbetslag med en barngrupp. Tredje och fjärde studien handlar om fenomenet flyta 

och/eller sjunka och urvalsgruppen är ett arbetslag med en barngrupp. Tredje och fjärde studien 

utgår ifrån två syften, tredje studien har fokus på hur barnen i aktiviteten agerar och fjärde 

studien har fokus på att se hur förskolläraren hade organiserat aktiviteten. I samtliga studier har 

video använts som redskap för att samla in kvalitativ data. 

 

Resultatet från Larssons (2016, ss. 73–78) första fallstudie visar att barn i förskolan ständigt är 

i kontakt med fenomenet friktion. Det kan vara i vardagen när barn åker pulka på snön eller när 

de har olika material på kläderna när de sitter på en gunga. Resultatet visar även att det är 

förskollärarens ansvar att göra naturvetenskapligt innehåll tillgängligt för barnen. Resultatet 

från andra fallstudien visar att vibrationer finns i barns omvärld och det är förskollärarens 

skicklighet som skapar utrymme för barnen där de ska få tid att reflektera och skapa en egen 

förståelse för fenomenet. Fallstudie tre och fyra visar två olika resultat. Fallstudie tre visar att 
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barn med stöd av förskolläraren kan benämna om ett föremål kommer att flyta och/eller sjunka. 

Resultatet från fallstudie fyra pekar på att förskolläraren kan lyfta fram ett varierat innehåll i 

arbetet med naturvetenskap för att stödja barns lärande inom fenomenet flyta och/ eller sjunka. 

Larsson (2016, s.81) sammanfattar resultaten från studierna och beskriver att förskollärarna 

använder sig mer av vardagligt språk med barnen än att introducera de vetenskapliga begreppen. 

Larsson förklarar att flertal gånger under studiens gång fanns det utrymme för förskollärarna 

att använda de vetenskapliga begrepp som kan bidra till en ökad språkkunskap och större 

förståelse för fysik. 

 

Kallery (2015, ss.31–34) har gjort en studie med barn i ålder fyra till sex år. Studien görs i 

grekiska förskolor och den handlar om hur olika egenskaper hos materia antingen flyter eller 

sjunker. Studien har utvecklats gemensamt av en forskare och förskollärare från olika förskolor. 

Tillsammans har de tagit fram en aktivitet som sedan utfördes på olika förskolor. Syftet med 

aktiviteten var att hjälpa barn att förstå varför de olika föremålen reagerar olika i vattnet, flyter 

eller sjunker föremålet. Kallery (2015, ss.32–33) förklarar att flyta och sjunka är det mest 

studerade fenomenet när det kommer till undervisning med yngre barn. Hon poängterar vikten 

av att barn behöver förstå materiens egenskaper för att förstå ett fenomen men även för att 

materien betraktas som grunden i all naturvetenskap. Resultatet från Kallerys (2015, ss. 47–49) 

studie visar att förskolläraren har en stor betydelse i barns lärande. Genom ljudupptagningar 

från de olika verksamheterna har Kallery kommit fram till att barnens förståelse för fenomenet 

sjunka och flyta har förändrats. Barnen har fått en mycket större förståelse av fenomenet och 

kan med enkla förklaringar berätta vilket föremål som kommer att sjunka eller flyta. Förståelsen 

av fenomenet kommer utifrån ett gemensamt utforskande med förskolläraren där förskollärarna 

utmanar barnen med frågor. 

3.3 Naturvetenskap i förskolan  
Naturvetenskap innefattar olika områden, biologi, kemi, fysik, geologi, geofysik och astronomi. 

Naturvetenskap är en vetenskap som omfattar lagar och teorier och den beskriver och förklarar 

omvärlden, både det levande och det icke levande (Thulin 2015, s.68). Nationalencyklopedin 

(2017) förklarar att vetenskaper som studerar naturen sammanfattas av benämningen 

naturvetenskap.  

 

Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner - Godée (2014, s.15) belyser att det kan finnas fler än ett 

rätt svar i naturvetenskapen beroende på vilket område som studeras och det beror på att 

naturvetenskap ofta baseras på empiriskt material. Kunskapen i naturvetenskap är byggd på 

olika produkter såsom fantasi, kreativitet och mänskliga slutsatser. Det innebär att kunskap 

inom naturvetenskap alltid kan förändras genom olika prövningar. Friberg och Redfors (2016, 

s.107) förklarar att samspel i diskussioner, experiment och teorier mellan vetenskapsmän 

ständigt utvecklar naturvetenskap och vår omvärld får en förfinad berättelse utifrån dessa 

samspel. De teorier och modeller som tagits fram från vetenskapsmännen finns för att 

människor lättare ska förstå naturvetenskapliga processer och fenomen. Förskolläraren behöver 

utifrån dessa teorier och modeller omvandla det till lättare förklaringar och aktiviteter i 

förskolans verksamhet för att skapa en förståelse för naturvetenskap hos de yngre barnen. 

3.3.1 Begynnande naturvetenskap 

Thulin (2015, s.69) synliggör att begynnande naturvetenskap ”emergent science” är ett begrepp 

som används i frågan om vilket innehåll naturvetenskap ska ha i förskolans verksamhet. En 

utgångspunkt i detta begrepp är att naturvetenskap inte behöver ha samma definition i förskolan 
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som i skolan. I skolan ligger det mycket fokus på begreppsförståelse och fakta medan det i 

förskolan borde fokusera på nyfikenheten till naturvetenskaps fenomen istället för att undervisa 

ren fakta. Naturvetenskap i förskolan ska vara grundläggande och ska väcka intresse för 

problemlösningar. Arbetet med naturvetenskap skapas i en ömsesidig kommunikation mellan 

förskollärare och barn. Larsson (2016, s.1) förklarar i sin avhandling där begynnande 

naturvetenskap är utgångspunkten, att begynnande naturvetenskap sker i samspel mellan vuxna 

och barn. Utgångspunkten när pedagoger arbetar med begynnande naturvetenskap är att utgå 

ifrån barns erfarenheter och förutsättningar. Barn ska få möjlighet att utforska, tolka och ställa 

frågor om naturvetenskapliga fenomen. Larsson (2013, ss.102–103) beskriver utifrån Siraj- 

Blatchford att en viktig aspekt i begreppet är att lärandet inom naturvetenskap inte ska ha ett 

förutbestämt resultat utan lärandet ska ses som en process där barns intresse genomsyrar arbetet.  

 

Sundberg, Areljung, Due, Ekström, Ottander & Tellgren (2016, ss. 567–568) beskriver i sin 

artikel att det centrala i begynnande naturvetenskap är att ta tillvara på barns frågor inom 

naturvetenskap och främja deras förståelse, språk och attityd till ämnet. Begynnande 

naturvetenskap är utgångspunkten i deras kvalitativa studie som utifrån en verksamhets 

teoretisk ram undersöker hur kulturella faktorer påverkar naturvetenskapliga aktiviteter i 

förskolan men även förskollärarens roll i utformandet av aktiviteterna.  Resultatet från 

Sundberg et al. (2016, s.576) studie visar att kulturen har en stor inverkan i de 

naturvetenskapliga aktiviteterna i svenska förskolans verksamhet. Kulturen avspeglar sig i hur 

förskollärarna arbetar med naturvetenskap i förskolan utifrån den erfarenhet som förskollärarna 

besitter. 

3.3.2 Kommunikationens betydelse inom naturvetenskap 

I ett utforskande sker en dialog och då utvecklas begrepp i samband med en relation till ett 

objekt. För att ett begrepp ska få en betydelse och hamna i människans minnesbank behövs 

begreppet repeteras flera gånger i samband med objektet. Varje människa har ett unikt 

begreppsinnehåll eftersom alla människor har olika erfarenheter, det gör att lärarna har en viktig 

roll att repetera begrepp med vetenskapliga benämningarna inom naturvetenskap istället för 

vardagliga begrepp i utforskandet av naturvetenskap tillsammans med barnen (Elfström et al. 

2014, s.24). Kallery (2015, ss.32–33) betonar i sin studie att förskollärarna har en betydelsefull 

roll i barns begreppsförståelse och att kunskap förmedlas genom sociala interaktioner mellan 

förskollärare och barn.   

 

Thulin (2011, s.30) har skrivit en avhandling där syftet är att generera ny kunskap om hur 

kommunikation om naturvetenskapliga processer och fenomen sker mellan barn och 

förskollärare i förskolans verksamhet. Utifrån en fenomenografisk forskningsansats har Thulins 

(2011, ss.65, 75) empiriska studier fokuserat på den verbala kommunikationen i de planerade 

aktiviteterna i naturvetenskap. Genom videoobservationer har Thulin samlat in data. Resultatet 

från Thulins avhandling visar att barn gärna vill kommunicera om naturvetenskap. Barnen visar 

ett stort intresse och ställer nyfikna frågor till läraren. Resultat visar även att lärarens inställning 

har stor påverkan på barnens nyfikenhet. Thulin (2011, ss.111–112) belyser att en fortsatt 

forskning i naturvetenskap hade kunnat vara att studera förskollärares medvetenhet och 

inställning till sitt uppdrag i förhållande till styrdokumenten.  
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3.3.3 Förskollärarkompetens 

Sheridan, Sandberg och Williams (2015, s.34) förklarar att när läroplan för förskolan 

reviderades 2010 utvidgades målet för barns lärande i naturvetenskap och förskollärarna fick 

ett tydligare ansvar i vad barn ska få möjlighet att lära sig inom ämnet i förskolans verksamhet. 

Det innebar att förskollärarna behövde bredare ämneskunskaper inom naturvetenskap eftersom 

strävansmålen utvidgades. Både Sheridan, Sandberg och Williams (2015, s.34) och Redfors 

(2016, ss.95–96) beskriver att förskollärare behöver ha en bred kompetens för att kunna arbeta 

med förskolans breda urval av ämnen och kompetensen är avgörande i barns lärande inom 

naturvetenskap. Redfors (2016, s.95–96) beskriver att förskollärare ska kunna ge barn 

förutsättningar i sitt lärande inom kemi och fysik och det innebär att förskolläraren behöver 

kompetens inom områdena. Kompetens behövs för att kunna forma aktiviteter som är konkreta 

för barnen, där det är möjligt för barnen att kunna förstå enkla fenomen. Förskolläraren behöver 

även ha förmågan till att utforska experiment eller fenomen tillsammans med barnen för att få 

en förståelse för hur barnens lärprocesser sker och för att få en inblick i vilken erfarenhet som 

de erfarar från aktiviteterna. Även Thulin (2015, s.95) förklarar att barns lärande och bemötande 

inom ett ämnesområde påverkas av lärarens erfarna kunskap i det specifika området. En 

förskollärare med rätt inställning till sitt uppdrag och som har vetenskapliga kunskaper i ett 

ämnesområde har lättare att skapa miljöer som utmanar och utvecklar barnen.  

 

Sheridan, Sandberg och Williams (2015, ss.78–80) redogör för en annan 

förskollärarkompetens, organisationskompetensen. Den innebär att förskolläraren behöver ha 

kompetens i hur verksamheten på avdelningen ska organiseras. Allt ifrån planering av 

aktiviteter, administrativa uppgifter, dagsstrukturer, miljöer och material. Skickligheten ligger 

i att organisera en miljö som är öppen och utmanande för barnen. Miljö ska vara anpassad till 

barns intresse, ålder, gruppstorlek och individuella behov för att kunna skapa de bästa 

förutsättningarna till barns lärande i kemiska processer och fysikaliska fenomen. Miljön 

behöver vara flexibel eftersom barngruppen ständigt utvecklas och förändras, då har 

förskollärarens organisationskompetens en stor roll i hur miljön organiseras för att alla barnen 

i gruppen ska få sina behov tillfredsställda. 
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4 TEORETISKT PERSPEKTIV  
Då syftet med vår studie är att vi vill ta reda på hur förskollärare tolkar och omsätter det 

läroplansmål som handlar om att förskolan ska sträva mot att barnen ska utveckla förståelse för 

kemiska processer och fysikaliska fenomen, har vi valt att använda oss av läroplansteorin.  

4.1 Läroplansteori 
Vår omvärld är uppbyggd av en rad olika grundläggande principer och från dessa principer 

byggs läroplanen upp. Därav kan läroplanen ses som en påverkansprocess, där koder framträder 

i utbildningens innehåll, mål och metodik. Samhället har krav på uppfostran samt utbildning i 

läroplanen och läroplansteorin kan ses som en förklaring till varför dessa krav har utformats 

samt hur kraven gestaltar sig i verksamheten (Lundgren 1979, ss.16–17, 232). Linde (2012, 

s.64) beskriver att läroplansteorin består av tre arenor formuleringsarenan, 

transformeringsarenan och realiseringsarenan. De tre arenorna redogör för hur läroplanen 

skapas och formas till hur förskollärarna tolkar och sedan omsätter dessa krav i förskolans 

verksamhet. 

4.1.1 Formulering  

Enkelt kan Linde (2012, s.64) förklara att formuleringsarenan handlar om hur staten på en 

regeringsnivå påverkar både skolans och förskolans styrdokument utifrån samhällets krav. 

Staten blir utgivarna för de skrivna läroplanerna. När formuleringen av en läroplan sker tas det 

hänsyn till vilka ämne som det ska undervisas i, vilka mål och vilket innehåll som ska gälla för 

de olika ämnena (Linde 2012, s.23). 

4.1.2 Transformering  

På transformeringsarenan bearbetas de styrdokument som formulerats på formuleringsarenan. 

Huvudaktörerna i transformeringen är enligt Linde (2012, ss.55, 57,64) lärarna och det är deras 

uppgift att tolka det styrdokument som framställs av staten. I vår studie är huvudaktörerna 

förskollärare. När förskollärarna tolkar läroplansmålen kan det hända att det görs tillägg i målen 

av vad barn ska få lära sig i förskolan men det kan även hända att det något mål uteblir i 

förskollärarnas tolkningar. Ett sätt att se på läroplanen är att den är en faktor som påverkar 

förskolans innehåll. Läroplanen ska ses som riktlinjer för det som eftersträvas av staten.   

4.1.3 Realisering  

Enligt Linde (2012, ss.64,73,81) handlar realiseringsarenan om vilket innehåll som omsätts i 

förskolans verksamhet utifrån förskollärarnas tolkningar. Kommunikation och aktivitet står i 

fokus för realisering. Aktörerna i denna arena är både förskolläraren och barnen.  En annan 

viktig aspekt i realisering är barns mottagande av innehållet som presenteras för dem i 

förskolans verksamhet. Vad är det barnen får ut av varje aktivitet och hur uppfattar barnen 

innehållet. 

 

I samband med vårt analysarbete kommer transformerings- och realiseringsarenan ha en större 

relevans än formuleringsarenan, eftersom denna studie inte fokuserar på hur läroplan för 

förskolan framställs av staten. Vårt syfte är att ta reda på förskollärarnas tolkningar och 

omsättningar vilket sker under transformerings- och realiseringsarenan. 
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5 METOD  
I metodavsnittet redogörs för den kvalitativa metod som studien har utgått ifrån samt vilka 

verktyg som har använts för att samla det empiriska materialet. Här presenteras även 

urvalsgrupp, etiska ställningstaganden som ligger till grund för studien samt validitet och 

reliabilitet. Avslutningsvis beskrivs hur analysarbetet genomfördes. 

5.1 Kvalitativ metod 
Vår studie utgår från en kvalitativ metod med intervju som verktyg. Alvehus (2013, s.20), 

Svensson och Ahrne (2015, ss.9–11) redogör för att fokus vid en kvalitativ metod är 

respondenternas termval samt termernas betydelse vid intervju. Svensson och Ahrne redogör 

vidare för att en kvalitativ metod står för mjuk data vilket är motsatsen till den kvantitativa 

metodens datainsamling. Fejes och Thornberg (2015, s.35) beskriver att en kvalitativ metod 

kan medföra svar på bland annat tolkningar och erfarenheter. Alvehus (2013, ss.22–23) 

förklarar att syftet vid tolkning i kvalitativ forskning kan bidra till en generell förståelse för 

något. Alvehus menar också att fokus vid kvalitativ forskning är vad forskare vill bidra med till 

forskningen, eftersom tolkningen är knuten till teorin. 

Både Thurén (2007, s. 95–97) och Westlund (2015, s.71) framhäver att hermeneutiken är en 

tolkningslära, lämplig vid undersökningar som syftar på att få fram andras tolkningar. I vår 

studie finns ett hermeneutiskt synsätt där vi använder tolkningsläran för att förstå 

förskollärarnas tolkningar av kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

5.1.1 Intervju  

Eriksson- Zetterqvist och Ahrne (2015, s.53) poängterar att intervju är ett bra redskap vid en 

kvalitativ studie. Intervju som redskap är lämpligt för att vi ska få svar på frågeställningar samt 

syfte, det ger en möjlighet för oss att få en detaljerad beskrivning från förskollärare hur dem 

tolkar samt omsätter kemiska processer och fysikaliska fenomen i förskolans verksamhet. 

Kihlström (2007, ss.47–52) beskriver hur processen innan första intervjutillfället bör gå 

tillväga. Processen innebär att forskaren/ forskarna samlar sina tankar kring det utvalda ämnet, 

risken finns annars att ledande frågor ställs samt att forskaren/forskarna missar viktig 

information som har stor betydelse för senare frågor. Vi har följt Kihlströms råd och inleder 

processen med att först diskutera vad vi har för uppfattningar om undersökningsområdet för att 

vi under intervjun ska förhålla oss objektiva till undersökningsområdet.   

 

Eriksson- Zetterqvist och Ahrne (2015, ss.49–50) rekommenderar röstinspelning för att bättre 

ta vara på vad respondenten svarar. Vidare rekommenderar de att anteckningsblock kan 

användas för att notera eventuella frågor och påverkningsfaktorer under intervjun. Att använda 

röstinspelning vid intervju poängterar Eriksson- Zetterquist och Ahrne är till fördel eftersom att 

allt som sägs vid intervju samlas och sparas samt att det finns möjlighet att lyssna på 

intervjuerna flera gånger.  

 

Kihlström (2007, ss.52–53) beskriver olika intervjutekniker som kan användas. Det finns 

intervjuer som innehåller ledande frågor och intervjuer med öppna frågor. I denna studie väljer 

vi att ha öppna frågor med fokus på kemiska processer och fysikaliska fenomen som svarar på 

vårt syfte och frågeställningar. Kihlström beskriver även hur vi som intervjuar bör starta 

intervjuerna med uppvärmningsfrågor. Därför valde vi att värma upp intervjun med allmänna 

frågor som namn, arbetslivserfarenhet och utbildningsår samt återger informationen från 



 

11 

 

missivbrevet. Därefter ställdes öppna frågor med fokus på kemiska processer och fysikaliska 

fenomen. 

5.2 Urval   
Urvalsgruppen består av förskollärare som arbetar med barn på småbarnsavdelning eller på 

syskonavdelning, med varierande arbetslivserfarenhet inom förskolläraryrket. Samtliga 

förskollärare har arbetat mer än fem år, Kihlström (2007, s.49) poängterar att studiens 

reliabilitet kan öka om respondenterna har erfarenhet inom det valda undersökningsområdet. 

Alvehus (2013, s.68) synliggör begreppet och innebörden för bekvämlighetsurval, urvalet 

består av lätt tillgängliga respondenter. Urvalsgruppen i denna studien är ett bekvämlighetsurval 

vilket i detta fall betyder att vi har haft kontakt med förskollärarna eller förskolecheferna på ett 

eller annat vis innan studiens uppstart. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s.42) beskriver 

att den som utför en intervju bör utföra åtminstone sex till åtta intervjuer för att få fram en 

variation av tolkningar. Vi kontaktade tio förskollärare på sex olika förskoleområden, dock blev 

det tre bortfall. Ett av bortfallen berodde på bristfällig kommunikation mellan förskolechef och 

förskollärare. De andra två bortfallen berodde på sjukdom och tidsbrist. Sju intervjuer på fem 

olika förskoleområden genomfördes. 

5.3 Reliabilitet och Validitet 
Genomgående i studien har hänsyn tagits till reliabilitet och validitet. Kihlström (2007, ss.231–

232) förklarar att reliabilitet redogör för studiens tillförlitlighet. Kihlström beskriver att studiens 

reliabilitet ökar när två personer genomför intervju. Vid genomförande kan en person fokusera 

på intervjun och den andra kan fokusera på att anteckna kroppsspråk och andra faktorer. Vi har 

aktivt valt att närvara båda två vid intervjuer för att öka studiens reliabilitet, samt använt 

ljudupptagning för att ha möjlighet till att lyssna på intervjuerna flera gånger. Vi har även valt 

att förstärka resultatdelen med citat från intervjuerna för att öka reliabiliteten i studien.  

Både Alvehus (2013, s.122) och Roos (2014, ss. 53–54) beskriver att validitet betyder om vi 

undersöker det vi avser undersöka. För att framhäva studiens validitet är det viktigt att svara på 

studiens syfte. Genom att vi noggrant utarbetade intervjufrågor som skulle svara på studiens 

syfte samt frågeställningar stärkte vi studiens validitet. Vid samtliga intervjuer har vi strävat 

efter att intervjuer och förutsättningar ska vara så lika som möjligt för att studien ska anses vara 

pålitlig.  

5.4 Genomförande 
Studien startades upp genom att ett syfte utformades utifrån vårt intresse för kemiska processer 

och fysikaliska fenomen. Vi tog del av tidigare forskning och litteratur inom naturvetenskapliga 

områden och därifrån framställdes vårt syfte samt frågeställningar och intervjufrågor. 

Metoddelen bearbetades och vi valde att genomföra en kvalitativ studie. Genom att skicka ut 

ett missivbrev (se bilaga 1) till samtliga i vår urvalsgrupp fick respondenterna information om 

studiens syfte samt vilka vi som intervjuar är. Missivbrevet presenterade även vilka etiska 

hänsynstaganden (se 5.5 Forskningsetik) vi tagit. Vilket innebar att vi presenterade vilka 

rättigheter respondenten har i samband med intervju samt vilka skyldigheter vi som intervjuar 

har gentemot respondenten. Tid och plats bestämdes för samtliga respondenter. Intervjuerna (se 

bilaga 2) skedde i ett ostört rum. Vi startade intervjun genom att presentera oss och återgav 

informationen från missivbrevet samt frågade om vi fick använda ljudupptagare. Samtliga 

respondenter accepterade användning av ljudupptagning. Därefter värmde vi upp intervjun med 

allmänna frågor såsom vilken avdelning hen jobbar på, hur länge hen jobbat samt utbildningsår. 
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Vid genomförandet av intervjuerna har arbetet delats lika. Båda har varit närvarande vid 

samtliga intervjuer och vi har turats om att vara den som intervjuar/antecknar. Vi valde dock 

att en intervjuar eller antecknar vid ett tillfälle för att intervjun ska upplevas strukturerad. När 

datan för intervjuerna var insamlade delades intervjuerna lika mellan oss och transkribering av 

materialet genomfördes. Därefter togs analysarbetet (se 5.6 Analys) vid, analysarbetet skedde 

genom kategorisering och ett resultat framställdes. Utifrån resultatdelen fördes 

resultatdiskussion och därefter metoddiskussion samt didaktiska konsekvenser.  

5.5 Forskningsetik  
Vetenskapsrådet (2017, s.12) beskriver forskningsetik som etiska krav på dem som genomför 

exempelvis en intervju. Vetenskapsrådet menar att en viktig del i forskningsetiken är hur de 

som medverkar vid intervjun blir behandlade, personerna får inte skadas eller kränkas i 

samband med undersökningen. 

Björkdahl Ordell (2007, ss.26–27) relaterar till fyra krav utifrån individskyddskravet. De fyra 

kraven är; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Samtliga krav följs på följande vis: Först följde vi informationskravet genom ett missivbrev till 

de tillfrågade respondenterna, där information om studiens syfte tydliggjordes. Respondenterna 

läste studiens syfte och gjorde därefter ett ställningstagande om de ville medverka i intervju, 

samtyckeskravet. Samtyckeskravet måste följas och innebär att respondenterna har rätt att tacka 

nej till intervju samt rätt till att avbryta under pågående intervju. Konfidentialitetskravet 

informerade vi om i missivbrevet samt vid intervju. Konfidentialitetskravet innebar att vi 

avkodar respondenterna så att ingen kan identifiera vilka som medverkat, samt att den 

insamlade data förvaras på ett säkert ställe. Nyttjandekravet följer vi genom att använda data 

till vår studie och därefter arkiverar vi det. 

Data med de transkriberade intervjuerna kommer att avkodas, vilket betyder att förskollärarna 

som medverkar har fiktiva namn och ingen kommer kunna spåra dem. På detta vis följer vi 

Konfidentialitetskravet samt offentlighetsprincipen (Vetenskapsrådet 2017, s.40). 

5.6 Analys 
Malmqvist (2007, ss.122–128) redogör för hur en analys process kan gå tillväga. Efter utförda 

intervjuer med röstinspelning sker en transkribering och det innebär för oss att vi skriver ner 

allt som sägs vid intervjun. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015, s. 51) menar att det är 

fördelaktigt att den som intervjuat transkriberar för att redan här kan analys och tolkningar börja 

ta form. När samtliga transkriberingar var gjorda kunde vi få en helhetssyn över vår 

data.  Malmqvist (2007, ss.126–127) menar att analys innebär att dela upp den insamlade data 

i mindre delar, sorterar data utefter olika kategorier. I framtagandet av kategorierna markerades 

det insamlade materialet med olika färger för att skapa en röd tråd mellan svaren från de sju 

intervjuerna. När kategorierna var sorterade kunde vi synliggöra att syftet och frågeställningar 

var besvarade. Vi fann fem kategorier i relation till kemiska processer och fysikaliska fenomen 

som vi har valt att presentera var för sig. Vi har även valt att slå samman två kategorier som 

presenterar resultat från både kemiska processer och fysikaliska fenomen, eftersom vi kunde se 

likvärdiga svar i den insamlade data. Utifrån analysarbetet kom vi fram till följande kategorier:  
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Kemiska processer: Förskollärarnas tolkningar, omsättningar i förskolans verksamhet och 

syfte. 

 

Fysikaliska fenomen: Förskollärarnas tolkningar, omsättningar i förskolans verksamhet och 

syfte. 

 

Erfarenhet inom att arbeta med kemiska processer och fysikaliska fenomen med barn i olika 

åldrar. 

 

Begränsningar i arbetet med kemiska processer och fysikaliska fenomen i förskolans 

verksamhet. 
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6 RESULTAT  
I resultatdelen presenteras kategorierna som tagits fram från analysarbetet. Första delen i detta 

avsnitt kommer att handla om resultatet av kemiska processer och i andra delen fysikaliska 

fenomen. Kemiska processer och fysikaliska fenomen är två olika ämnen och därför väljer vi 

att presentera den analyserade data i olika delar för att tydliggöra och skapa en logik i texten. 

Avslutningsvis presenteras de erfarenheter förskollärarna har i att arbeta med barn i olika åldrar 

samt de begränsningar och/eller möjligheter som finns i att arbeta med kemiska processer och 

fysikaliska fenomen i förskolans verksamhet.  

6.1 Kemiska Processer 
Nedan presenteras resultatet av hur förskollärarna tolkar läroplansbegreppet kemiska processer 

och hur detta omsätts utifrån konkreta exempel i förskoleverksamheten samt vad syftet är med 

detta. 

6.1.1 Förskollärarnas tolkningar av kemiska processer   

Förskollärarnas olika tolkningar om vad kemiska processer kan innebära i förskolans 

verksamhet utgår från processer, kemiska blandningar, lösningar samt vattnets 

aggregationsformer. 

 

När det handlar om blandningar där olika ämnen reagerar med varandra och något nytt skapas, 

kan en blandning också innebära att ämnen löser sig från varandra. Tre av förskollärarna 

uttrycker detta på följande sätt: ”Det är ju ett ämne tänker jag som man tillsätter något och så 

händer det någonting” (Förskollärare 5). “Men kemiska processer kan väl vara när man bakar 

och det blir att man använder jäst och det jäser […]” (förskollärare 3). 

 

[...] att ta en vit och en röd färg vad händer när man blandar dem [...] det är ju en process, 

vad händer när man blandar två färger [...] det räcker ju med att dem har en sil och plockar 

typ några bär på buskarna och mosar dem i en sil så ser dem [...] (Förskollärare 1) 

 

Flera av förskollärarna beskriver kemiska processer i termer av vattnets aggregationsformer - 

fast, flytande och gas. Dunstar är ett förekommande begrepp vid en av våra intervjuer och är en 

kemisk process vid vattnets aggregationsformer. Förskollärarna förklarar att kemiska processer 

sker ute och att barnen får upptäcka vattnets olika former vid de fyra olika årstiderna, men även 

att utforska vattnets olika former inne i verksamheten.  

 

[…] vatten i olika former, det dunstar upp och blir dimma […] skogen är full av dimma 

och det försvinner, varför gör det de och hur blir det så. (Förskollärare 6)  
 

Resultatet visar också att det ibland sker en förväxling med andra ämnen såsom teknik och 

fysik. Förskollärare (3) relaterar till begreppet väder vid kemiska processer som kan tolkas både 

som kemiska processer och fysikaliska fenomen.  

 

[...] till exempel vad som händer med vädret och vi har pratat en del om moln[...] 

(Förskollärare 3) 
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6.1.2 Omsättning av kemiska processer i förskolans verksamhet 

Utifrån förskollärarnas tolkningar av kemiska processer beskrivs hur aktiviteterna med kemiska 

processer omsätts i förskolans verksamhet. Flera förskollärare beskriver att omsättning av 

kemiska processer sker när blandningar av olika ämnen blir till en deg, ugnspannkaka eller 

såpbubblor. Några förskollärare beskriver hur de omsatt kemiska processer genom experiment 

samt bakning med bakpulver. En förskollärare beskriver ett experiment som omsätts 

tillsammans med barnen vid jul då en termiskreaktion som handlar om att ett apelsinskal förs 

mot en eldslåga. Blandningar av ämnen som förenas beskriver en förskollärare kan omsättas 

genom enkla moment som att baka. 

 

Till exempel när man gör deg och ska baka något det är ju en form av kemiska process 

tänker jag. Det är enkla saker för mig och det är tydligt för barnen också när de ser vad 

händer och man lägger i grejer och så blir det något annat det är mest sånt vi pysslar med. 

(Förskollärare 4) 
 

En annan kemisk process som vi brukar göra nu när julen och apelsinerna kommer är att 

man tänder ett ljus och så tar man apelsinskalet och trycker det mot ljuset och då blir det 

som blixtar och lågor också en kul grej en upplevelse för barnen. (Förskollärare 5) 
 

Flera förskollärare beskriver hur de omsätter kemiska processer i förskolans verksamhet med 

vattnets aggregationsformer: fast-flytande-gas. Förskollärare (3) beskriver att de skapat en låda 

med folie på, med vatten i. Hen beskriver att barnen fick se konkret vattnets kretslopp och 

vattnets olika aggregationsformer. ”[…] experiment med vatten och ånga. Jag gjorde med 

någon folie över för då såg man att det droppade ner så de rent konkret fick se vad som hände” 

Både Förskollärare (3) och förskollärare (5) beskriver att de upptäcker och reflekterar med 

barnen kring vattnets olika former. 

[...] när vi gick på promenad, när det var första kylan hann vi inte långt innan vi stannade 

och såg ett grässtrå som hade iskristaller av frosten och så var det ett löv som hade samma 

sak där så gick vi vidare och då uppmärksammade barnen att det var på hela häcken utmed 

gården var frost på då sen när vi kom till skogen så hade vattnet frusit till is på den lilla 

dammen då undersökte vi det och Dadda var med och vi satte Dadda på isen men sen när 

vi gick tillbaka då hade solen legat på häcken och då var det ett barn som upptäckte det. 

”Titta” det har hänt något här och det var vattendroppar istället. (Förskollärare 5) 

 

Resultatet av förskollärarnas omsättningar utifrån deras tolkningar visar att det ibland kan vara 

svårt att skilja kemiska processer från fysikaliska fenomen. En av förskollärare beskriver att 

hen omsätter en kemisk process genom att hämta naturmaterial såsom löv, ekollon och sten för 

att sedan använda materialet vid vattenlek och upptäcka om materialet flyter eller sjunker. 

6.1.3 Syftet med kemiska processer i förskolans verksamhet 

Syftet med kemiska processer som omsätts i förskolans verksamhet beskrivs på olika sätt av 

förskollärarna. Upplevelse, upptäcka, förståelse och igenkänning är olika begrepp som används 

när förskollärarna beskriver vilket syfte de arbetar med barns lärande om kemiska processer. 

 

Majoriteten av förskollärarna i studien beskriver att syftet med kemiska processer i förskolans 

verksamhet är att barnen ska få en upplevelse samt få möjlighet till att utforska och skapa en 

nyfikenhet. Samtliga beskrev att de dokumenterar och reflekterar tillbaka med barnen till de 
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kemiska processer som omsätts i förskolan för att med tiden förstå en kemisk process. En 

förskollärare beskriver att det inte är lätt att förklara för ett barn vad som sker men att syftet 

med kemiska processer är att barnet ska få en upplevelse. Förskollärare (7) beskriver hur barnen 

upptäcker och sedan reflekterar om vattnets fasta form snö som sedan blir till flytande form och 

att syftet för vidare arbete blir att jämföra temperaturer vid vattnets olika faser. 

 

Som vi var ute nu och gjorde snöänglar häromdagen när den första snön kom, då pratade 

vi om det. När vi gick ut på morgonen, vi gick ut redan halv nio då, då var snön alldeles 

torr och smulig och när vi gick in var det kramsnö. Då diskuterade vi, vi tog kort när vi 

gjorde snöänglarna och sedan diskuterade vi runt, bara det här att få prata om och fundera 

kring vad som händer. Varför var den kramig sen och var den av pärlor först och sedan 

kom det vatten i den och då blir den kramig. Inte så att vi liksom säger att detta som hände 

utan mer det här att bara prata om det lite. Sen tänkte jag att vi skulle fortsätta att titta lite 

på det här, jämföra snön och se vad temperaturen är när snön känns på visst sätt och så 

tänkte jag att vi kunde göra ett diagram och gå vidare med det.  (Förskollärare 7) 
 

Förskollärare (7) beskriver att syftet inte är att barnen ska kunna kemiska begrepp som används 

i arbetet med kemiska processer, utan att barnen ska få en igenkänning av begreppen som 

används och senare kunna relatera till dem. Förskollärare (6) beskriver att syftet med arbetet 

vattnets kretslopp är att barnen ska få en förståelse för själva innebörden av de kemiska 

begreppen. 

 

Det är just det att de får en förståelse för själva kretsloppet och för själva innebörden och 

att det är viktigt med rent vatten. (Förskollärare 6) 
 

6.2 Fysikaliska fenomen 
Nedan presenteras resultatet av hur förskollärarna tolkar läroplansbegreppet fysikaliska 

fenomen och hur detta omsätts med konkreta exempel i förskoleverksamheten samt vad syftet 

är med detta.  

6.2.1 Förskollärarnas tolkningar av fysikaliska fenomen  

Förskollärarnas olika tolkningar om vad fysikaliska fenomen kan innebära i förskolans 

verksamhet utgår ifrån fysikaliska området kraft/rörelse samt fenomenen friktion, lufttryck och 

sjunka/flyta. 

 

Förskollärarna tolkar att barns förmåga att använda kroppen för att kunna ta sig framåt, över 

och under föremål tillhör det fysikaliska området kraft och rörelse, där barns tyngdpunkt 

används. En av förskollärarna beskriver det fysikaliska fenomenet på följande vis: “Fysikaliska, 

alltså då tänker man lite mer såhär styrka och svaghet [...] vi höll ju också på med kroppen 

ganska mycket, det här med att böja och sträcka” (Förskollärare 3). En förskollärare beskriver 

att skogen kan vara en miljö där barn kan få uppleva kraft och rörelse genom att utmana sin 

egna kropps förmåga, ta sig över eller under olika föremål.  

 

Det är väl någon form av motorik, grovmotorik och finmotorik vi har ju världens fördel att 

ha tillgång till gympasalen och 10 meter upp till skogen [...] (Förskollärare 4) 
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Acceleration och sjunka/flyta är fenomen som beskrivs utifrån en förskollärare tolkning av 

fysikaliska fenomen. Förskolläraren förklarar att det kan handla om en enkel sak som när barn 

släpper ner en bil på rutschkanan och bilen accelererar eller när man testar om föremål sjunker 

eller flyter. Förskollärare (7) tolkar att fysikaliskt fenomen kan handla om vatten och lufttryck 

i förskolans verksamhet då det ständigt finns i barns vardag. 

 

Jag tänker naturkunskap eller det här natur, ja vatten, luft och vinden, det som är runt oss, 

det är mycket fysik tänker jag. Sådana fenomen som påverkar oss, det vi känner och ser 

och sådär va. I miljön både ute och inne. (Förskollärare 7)  
 

Resultatet visar att en del av förskollärarna förväxlar och sammanlänkar fysik med de andra 

naturorienterande ämnen som kemi och biologi. Två av förskollärarna tolkar att fysikaliska 

fenomen handlar om arbetet om vattnets aggregationsformer, fast - flytande – gas. Förskollärare 

(2) beskriver på följande vis: “Vatten är en typiskt sådan. Det här med ånga, fast form, flytande 

form. Det är väldigt åskådligt för barn överhuvudtaget”. Förskollärare (6) tolkar fysikaliska 

fenomen till området kraft och rörelse men beskriver även det nära sambandet till naturen och 

de kunskaper barn kan få från att vara ute i naturen. Hen förklarar att barn får allt detta gratis 

genom att vara ute varje dag och även kunnandet om växter och djur. Hen förklarar att barn 

genom olika tekniker kan förflytta sig genom att använda kroppens kapaciteter.  

 

Fysikaliska fenomen ja det är ju med natur. [...] Där har man ju mycket gratis med när vi 

är ute hela dagarna. Med hur man med olika tekniker och olika sätt gör att förflytta och 

vända på, sin egna kapacitet i kroppen. Hur man ska göra för att klättra upp, hur man ska 

komma över stenar. Mycket med teknik och naturvetenskap och så med växter och djur 

kommer ju in där med. (Förskollärare 6) 
 

6.2.2 Omsättning av fysikaliska fenomen i förskolans verksamhet 

Utifrån förskollärarnas tolkningar av fysikaliska fenomen beskriver samtliga hur de omsatt 

aktiviteter om olika fenomen med barnen i förskolans verksamhet. Några förskollärare 

beskriver hur de omsatt fenomenet lufttryck i sitt pedagogiska arbete. En förskollärare förklarar 

hur hen tillsammans med barnen utforskat fenomenet lufttryck genom att hänga två ballonger 

på en galge och blåst in olika mycket luft i vardera ballong. Galgen blev som en våg där de 

tydligt kunde se att luft faktiskt väger något. Hen förklarar att de hade en diskussion tillsammans 

med barnen under aktiviteten. De pratade om hur mycket luft kan väga och att alla människor 

går runt och bär på luft varje dag. Förskollärare (6) beskriver hur hen tillsammans med barnen 

undersökte fenomenet luft genomen en fläkt.  

 

Det kan vara när vi undersöker vind. Någon gång har vi tagit in en fläkt för att se vad som 

händer, hur känns det och vad händer om man släpper en fjäder framför? (Förskollärare 6) 
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Några förskollärare tolkar att barnen omsätter kraft och rörelse genom att använda sin kropp 

för att ta sig fram. En av förskollärarna förklarar att hen planerat att leta efter viltspår i skogen 

tillsammans med barngruppen. Hen förklarar att de måste krypa och klättra för att ta sig fram i 

skogen och hitta spår. Det beskrivs hur barnen fått röra sig i skogen men även hur ämnet biologi 

avspeglar sig i aktiviteten. 

 

När man går i skogen, som exempel igår då skulle vi leta spår och ljud […] det är ju mycket 

med naturvetenskap och lite med djur, natur och lite fysiskt med att krypa och klättra och 

då kliver vi av stigen och vi går in i djungeln. (Förskollärare 4) 
 

En förskollärare beskriver att fysikaliska fenomen finns hela tiden i barns vardag. Hen förklarar 

att på vintern när snön kommit finns det tillfälle för barnen att komma i kontakt med fenomenet 

friktion när barnen åker pulka. I utforskandet av fenomenet skedde en diskussion mellan 

förskollärare och barnen om materialets betydelse för fart. Olika material på barnens kläder gav 

olika förutsättningar för vilken fart barnen kommer att åka ner för backen.  

 

[…] ganska mycket sådana saker som vi gör dagligen. Idag tillexempel tittade vi om barnen 

kunde åka bra i pulkabacken utan stjärtlapp och vad det berodde på och att vi kunde titta 

på materialen, att det var blankt, att det glider lätt och att det inte bromsar upp. Och en del 

har ju en sån overall då är det svårare, det gick trögare. Där är ett sånt jätteenkelt exempel 

där man kan prata om vad jag tycker är fysik. (Förskollärare 7) 
 

6.2.3 Syftet med fysikaliska fenomen i förskolans verksamhet 

Resultatet visar att förskollärarna förklarar att syftet med fysikaliska fenomen i förskolans 

verksamhet är att ge barn upplevelser och få skapa en nyfikenhet till olika fenomen. Resultatet 

visar även att majoriteten av förskollärarna tycker att förskolan behöver arbeta med fysikaliska 

fenomen för att barn ska få en förståelse för hur deras omvärld fungerar. En förskollärare 

förklarar på följande vis: “Jag tycker det är för att förstå hur saker och sånt runt omkring dem 

fungerar, att få lite allmänt sådär om lite begrepp om vad saker beror på att det här händer det 

beror på att hur det hänger ihop” (Förskollärare 7). Förskollärare (5) förklarar att syftet att arbeta 

med  fysik i förskolan är att barn ska få upplevelser men även för att det står i läroplan för 

förskolan att det är förskollärarens uppdrag att arbeta med fysikaliska fenomen i det 

pedagogiska arbetet med barnen. Hen förklarar även att de vetenskapliga begreppen kemiska 

processer och fysikaliska fenomen inte används i deras verksamhet. 

 

[…] att dem ska få upplevelser och att det är vårt uppdrag det står ju i läroplanen att man 

ska jobba med det men sen använder vi inte orden kemiska processer och fysikaliska 

fenomen. (Förskollärare 5) 
 

6.3 Erfarenhet av kemiska processer och fysikaliska fenomen med 
barn i olika åldrar 
Majoriteten av förskollärarna beskriver att det finns en skillnad att arbeta med kemiska 

processer och fysikaliska fenomen med barn i olika åldrarna i förskolan. Förskollärarna 

beskriver att den största skillnaden är begränsningar i språket hos de små barnen. Förskollärare 

(2) förklarar att ”Till viss del är det ju det för att de små barnen har inte språket […]”. Flera av 

förskollärarna beskriver att de större barnen i förskolan kan reflektera och kan lättare diskutera 
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om vad som sker i en kemisk process samt att äldre barn har större begreppsförståelse. 

Förskollärare (3) förklarar att ” […] 5 åringar, då kan man ju liksom få mer tankar om varför 

dem tror att det händer […]”. 

 

[...] med stora kan man ju diskutera på ett annat sätt [...] de reflekterar mycket själva [...] 

fem sexåringar där kan man ju bygga vidare väldigt mycket då på deras resonemang [...] 

(Förskollärare 4) 
 

Förskollärare (1) och (2) beskriver vikten i att barn i de yngre åldrarna behöver få komma i 

kontakt med vetenskapliga begrepp som finns i arbetet med kemiska processer och fysikaliska 

fenomen i en tidig ålder för att få större förståelse när de kommer upp i äldre åldrar. Samtidigt 

beskriver förskollärare (1) att det är skillnad vid arbetet med kemiska processer och fysikaliska 

fenomen med barn i olika åldrar medan förskollärare (2) anser att det inte är någon skillnad.  

 

Egentligen inte, det är bara att med småbarn får du upprepa det många fler gånger och sen 

är det svårare att få fram om småbarn förstått det [...] Samtidigt behöver dem ju ha 

begreppen för sig för att förmedla sig sen. (Förskollärare 2) 
 

6.4 Begränsningar  
Samtliga förskollärare beskriver någon slags av begränsning i arbetet med kemiska processer 

och fysikaliska fenomen i förskolan. Det är tre samtal som är återkommande på majoriteten av 

intervjuerna, pedagogens egna begränsningar, brist i material samt stora barngrupper som leder 

till brist i tid.  

 

Förskollärarnas egna intresse och kunskap i ämnena kemi och fysik är ett återkommande samtal 

i intervjuerna. Förskollärarna anser att dem inte har tillräckligt med kunskap för att utföra 

arbetet på den nivån som de skulle vilja. En förskollärare förklarar att förskollärare inte alltid 

har den kunskap som behövs för att planera en aktivitet med kemiska processer och fysikaliska 

fenomen.  

 

Egentligen tror jag att vi, att man inte riktigt har kunskapen om vad det är. Man kanske 

skulle behöva ha lite tips och idéer om vad man kan göra och det har vi väl fått men ja. 

(Förskollärare 3) 
 

Resultatet visar att det är pedagogen som sätter gränserna i hur arbetet utförs men även 

tillgången till material. Flera förskollärare beskriver att tillgången till material för att kunna 

utföra aktiviteter med fokus på kemi och fysik är begränsade.  

 

Det ligger väl hos en själv tänker jag lite, både egna intressen och vad man har för tillgång 

till material. (Förskollärare 4) 
 

Egentligen är det ju vi som pedagoger, det är ju våran fantasi som sätter gränserna isåfall. 

Sen kan det ju va att man har en ide någon gång men så har man inte materialet och har 

inköpt stop då är det inte så smidigt kanske. (Förskollärare 2) 
 

Det tredje återkommande samtalsinnehåll som synliggörs i analysen var att förskollärarna ansåg 

att barngrupperna var förstora vilket leder till begränsad tid för planering av aktiviteter inom 
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kemiska processer och fysikaliska fenomen. En förskollärare beskriver att även om tiden inte 

räcker till då det är stora barngrupper så finns det fullt av möjligheter i arbetet med kemiska 

processer och fysikaliska fenomen och förskollärarna behöver tänka positivt. 

 

Finns ju fullt med möjligheter, man ska ju tänka positivt och då ska vi ju se alla möjligheter 

men det som kan begränsa oss är väl tiden att man inte räcker till att det är stora 

barngrupper. (Förskollärare 5)  

6.5 Sammanfattning av resultat 
Syftet i denna studie är att ta reda på hur förskollärare tolkar och omsätter det läroplansmål som 

handlar om att förskolan ska sträva mot att barn ska utveckla förståelse för kemiska processer 

och fysikaliska fenomen. Resultatet visar att förskollärarna har olika tolkningar både av vad 

arbetet med kemiska processer samt vad fysikaliska fenomen kan innebära i förskolans 

verksamhet. Förskollärarna tolkar att kemiska processer kan handla om olika ämnen med olika 

egenskaper som reagerar med varandra och något nytt skapas. Exempelvis vid målning eller 

bakning i förskolans verksamhet. Omsättningar i verksamheten utifrån förskollärarnas 

tolkningar var bland annat arbetet med vatten där barnen studerar vattnets aggregationsformer 

fast-flytande-gas. Resultatet visar även att förskollärare förväxlade kemiska processer med 

ämnena teknik och fysik. Syftet att arbeta med kemiska processer med barn i förskola beskrivs 

utifrån olika begrepp som upplevelse, utforskande, nyfikenhet och förståelse.  

 

Förskollärarna tolkar fysikaliska fenomen i förskolans verksamhet utifrån fenomen som 

kraft/rörelse, friktion, luft och sjunka/flyta. Resultaten visar aktiviteter utifrån olika fenomen 

som omsätts i förskolans verksamhet. Flertal förskollärare nämner barns egna kroppsförmåga, 

hur barn tar sig över och under olika föremål som en stor del av hur ämnet gestaltar sig i 

förskolans verksamhet. Även i frågorna om fysikaliska fenomen har resultatet visat att en 

förväxlingar men även sammanlänkningar har skett och ämnena biologi och kemi har lyfts fram 

i förskollärarna svar. Syftet att arbeta med fysikaliska fenomen beskrivs utifrån att barn ska 

förstå sin omvärld samt få upplevelser. 

 

Resultatet visar att en majoritet av förskollärarna har erfarenhet av arbete med barn i olika åldrar 

och de förskollärarna ansåg att det var skillnad att arbeta med kemiska processer och fysikaliska 

fenomen i olika åldrar. Majoriteten beskriver att det är lättare att ha en diskussion om 

experiment eller fenomen med äldre barn i förskolan. Förskollärarna förklarar att det är svårt 

att genomföra ett experiment med yngre barn men samtidigt förklarar dem att det är viktigt att 

barn får höra begreppen vid en tidig ålder. Resultatet visar också på faktorer som förskollärare 

ansåg begränsar arbetet kemiska processer och fysikaliska fenomen. Begränsningarna är 

pedagogens eget intresse och kunskap till ämnena kemiska processer och fysikaliska fenomen 

samt brist på material och stora barngrupper som leder till brist av tid vid planering.   
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7 RESULTATDISKUSSION  
I diskussionsdelen relateras studiens resultat till läroplansteorin, tidigare forskning samt 

litteratur. Resultatdelen delas in i tre rubriker, kemiska processer, fysikaliska fenomen och 

begränsningar för att skapa tydligare struktur.  

7.1 Kemiska processer  
Kemiska processer finns överallt på vår jord, kemi står för hur ämnen är uppbyggda, hur de kan 

förändras och brytas ner. Det innebär att barn och förskollärare i förskolan har möjlighet att 

utforska olika kemiska processer i den pedagogiska verksamhet (Sundberg et al. 2016, ss.34–

35). I Lpfö (98 rev.2016, s.10) beskrivs strävansmålet för de naturvetenskapliga ämnen där det 

står att barn ska få möjlighet att utveckla sin kunskap om kemiska processer. Linde (2012, 

ss.55,57,64) redogör för läroplansteorins formuleringsarena och beskriver att staten på en 

regeringsnivå påverkar innehållet av styrdokumentet. Medan transformeringsarenan handlar 

om hur läroplanens innehåll tolkas, vilket i vår studie görs av förskollärarna. Resultatet tyder 

på att förskollärare tolkar läroplansmålet för kemiska processer på olika sätt genom de 

aktiviteter som omsätts på förskolan, tolkningarna är begränsade. Av de tolkningar som framgår 

handlar kemiska processer om blandningar och lösningar av ämnen samt vattnets 

aggregationsformer. Enligt intervjufrågorna framgår det att kemiska processer sker vid 

bakning, i skogen och på gården med vatten samt experiment. 

 

I läroplansteorins realiseringsarena beskrivs att det är kommunikationen och aktiviteten som 

står i fokus samt att det är förskollärarnas tolkningar från formuleringsarenan som påverkar 

innehållet i det som omsätts i förskolan (Linde 2012, ss.64,73,81). Resultatet för denna studie 

tyder på att majoriteten av förskollärarna reflekterar och diskuterar med de äldsta barnen, de 

beskrivs kunna kommunicera om och ställa egna hypoteser om vad som sker. Däremot 

beskriver förskolläraren som endast har erfarenhet av arbete med de yngsta barnen på förskolan 

att reflektion sker i samband men även efter omsättningen av kemiska processer även med de 

yngsta barnen. Vi tror dock att reflektion kan ske med barn i olika åldrar men anpassat efter 

barnets förutsättningar. Thulin (2015, ss.69,108) framhäver begynnande naturvetenskap och 

menar att fokus i arbetet bör vara att väcka nyfikenhet hos barn i tidig ålder för att kunna skapa 

en grundläggande förståelse för kemiska processer. I studien beskrivs det att de äldsta barnen 

kan se på film om en kemisk process och därefter kommunicerar förskollärarna och barnen om 

processer för att sedan ställa hypoteser. Det framgår också att förskollärarna tar bilder under 

aktiviteter av kemiska processer för att senare reflektera om processer, vilket ligger i linje med 

Larssons (2016, s.1) tolkning av begynnande naturvetenskap där en av utgångspunkterna är 

sampel och kommunikation mellan förskollärare och barn. Ett annat exempel som även ligger 

i linje med Larssons tolkning av begynnande naturvetenskap är när en förskollärare i vår studie 

beskriver att det var snö en dag och att barnen gjorde snöänglar samt att förskolläraren tog kort 

på vad barnen utforskade. Barnen och förskolläraren reflekterade hur snön kändes. 

Förskolläraren beskriver att barnen reflekterade över att snön kändes annorlunda. Vidare 

förklarade förskolläraren att de skulle mäta temperatur för att barnen ytterligare skulle få 

reflektera över snön och vattnets aggregationsformer. I denna omsättning av kemiska processer 

kan vi tydligt relatera till Friberg och Redfors (2015, s.108) då de beskriver att fokus bör vara 

inom barns erfarenhetsram och förskolläraren i denna aktivitet har tagit tillvara på barns 

erfarenhet och nyfikenhet till snö.  

 

En förskollärare beskriver att syftet med de kemiska processerna som omsätts är att barn ska få 

en förståelse, vilket stämmer överens med (Lpfö 98 rev.2016, s.10) strävansmål för kemiska 
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processer. Förskolläraren relaterar till vattnets kretslopp och beskriver att barn ska få en 

förståelse för kretsloppet och innebörden att det är viktigt med rent vatten. Både Larsson (2016, 

ss.102–103) och Ashbrook (2006, ss.28–31) beskriver att det inte är själva resultatet av 

processer som är det viktiga, det är processen som är lärandet. Ashbrook (2006, ss.28–31) 

förklarar i sin artikel att förskolläraren innan aktivitet inte bör berätta vad den färdiga 

produkten/resultatet av experimentet eller aktiviteten kommer att bli. Eftersom det lätt kan bli 

att barn tappar fokus på själva processen och fokuserar enbart på slutprodukten, vilket kan leda 

till att de missar kunskaper om ämnens olika egenskaper. I vårt resultat beskriver förskollärarna 

att de arbetar med blandningar /lösningar och experiment men däremot framgår det inte om de 

innan processen förklarar för barnen vad resultatet av processen är. Ashbrook (2006, ss.28–31) 

förespråkar att detta arbetssätt kan innebära att barn får mer kunskaper om ämnens egenskaper 

och hur ämnena reagerar med varandra, eftersom en nyfikenhet för slutprodukten skapas hos 

barnen under processen.  

 

7.2 Fysikaliska fenomen 
När det gäller fysikaliska fenomen som beskrivs av förskollärarna är det fenomen som barn 

möter varje dag på förskolan. Det är fenomen som friktion, kraft och rörelse samt luft. Både 

Sundberg et al. (2016, s.35) och förskollärarna i denna studie beskriver hur vardagliga och enkla 

saker i barns omgivning är fysikaliska fenomen. Det kan handla om friktionen när barn åker 

rutschkana eller pulka på snön, då upplever barn olika hastigheter beroende på vilket materialet 

som möter underlaget. Larsson (2016, ss.73–78) studerade fenomenet friktion i en av sina 

fallstudier där barn åkte pulka på snön och resultatet från hennes studie visade att det är 

förskollärarna uppgift att synliggöra och ta tillvara på dessa tillfällen och se det som tillfällen 

där barn kan lära sig fysikaliska fenomen. Resultatet i vår studie visade att förskolläraren hade 

en diskussion med barnen när de åkte pulka. Tillsammans diskuterade de varför några barn åkte 

snabbare nedför backen än andra barn. Barnen fick ställa frågor och utforska fenomenet 

tillsammans med den vuxne. Thulin (2011) förklarar vikten av kommunikationens betydelse i 

naturvetenskap med barn i förskolan. Resultatet från Thulins avhandling visar att barn gärna 

kommunicerar om olika fysikaliska fenomen tillsammans med en vuxen, barn är nyfikna på 

varför saker händer och det är viktigt att förskollärarna är med och utforskar tillsammans med 

barnen. Vi tror att pedagogens egna inställning till fysikaliska fenomen och de andra 

naturorienterande ämnena har en stor påverkan på barns utforskande och nyfikenhet inom 

området. Förskollärarna i denna studie anser att det är lättare att ha en diskussion med äldre 

barn i förskolan om fysikaliska fenomen precis som de ansåg med arbetet om kemiska 

processer. Samtidigt som majoriteten anser att det är svårt att arbeta med fysikaliska fenomen 

med yngre barn beskrivs vikten av begreppsförståelse i tidigt ålder. Det beskrivs att barn i 

förskolan bör i tidig ålder få höra de begreppen som används i naturvetenskap för att kunna 

förmedla sig senare i livet. Både Larsson (2016, s,81) och Elfström et al. (2014, s.24) redogör 

för vikten av att förskollärarna benämner de vetenskapliga begreppen i naturvetenskapliga 

aktiviteter i förskolan istället för att använda vardagliga ord som används för att förenkla 

processer eller fenomen. Vetenskapliga begrepp gynnar barn senare i äldre åldrar då de kan få 

en igenkänning av begreppen och tydligare förståelse för ämnet fysik. En förskollärare i vårt 

resultat förklarar att begreppen kemiska processer och fysikaliska fenomen inte används i deras 

verksamhet. Däremot visar resultatet att majoriteten av de andra sex förskollärarna i studien 

tycker att det är viktigt att använda sig av begrepp i det pedagogiska arbetet men det framgår 

inte i resultatet vilka begrepp det kan handla om. 
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Resultatet visar att en av sju förskollärarna i denna studie nämner fenomenet sjunka/flyta som 

en tolkning av vad fysikaliska fenomen kan innebära i förskolans verksamhet. Däremot 

beskriver Kallery (2015 ss.32–33) att sjunka/flyta är det mest studerade fenomenet i förskolans 

verksamhet när det kommer till arbetet med fysikaliska fenomen. Dock har Kallerys studie 

genomförts i Grekland och det framgår inte om Kallerys slutsats endast gäller förskolor i 

Grekland eller förskolor världen över. Kallery (2015, ss.31–34) förklarar att syftet att arbeta 

med fenomenet sjunka/flyta är att barn ska få en förståelse varför olika föremål reagerar olika 

när de hamnar i vatten. Genom att få en förståelse om ett föremål kommer att sjunka eller flyta 

får barn förståelse om materiens egenskaper som även betraktas som grunden i all 

naturvetenskap. Resultaten från Larsson (2016) ena fallstudie och Kallery (2015) studie är 

väldigt lika varandra. Resultaten visade att barn i stöd av förskollärare i aktiviteten med 

fenomenet flyta/sjunka är bra på att förklara och ställa hypoteser om vad dem tror kommer 

hända när föremålet släpps ner i vatten.  

 

Den mest återkommande tolkning från förskollärarna av vad fysikaliska fenomen kan innebära 

i förskolan går under det fysikaliska området kraft och rörelse, vilken också ligger i linje med 

Areskoug et. al (2016 s.149) tolkning. Förskollärarna beskriver människokroppens förmåga att 

ta sig framåt, över och under saker som ett fysikaliskt fenomen. Förskollärarna beskriver att det 

kan handla om när barngruppen är ute i skogen och behöver ta sig fram på ett mer utmanande 

underlag. Areskoug et al. beskriver att det fysikaliska området kraft ofta förknippas med fysiska 

aktiviteter men att det däremot glöms bort att det är olika fenomen som gör att människor kan 

bromsa eller ändra riktning i en fysisk aktivitet. Människans rörelser beror på krafter men även 

fenomenen friktion, tyngdpunkt och jämvikt. Förskollärarna i vår studie gjorde kopplingen 

mellan området kraft och den fysiska aktiviteten men majoritet av förskollärarna benämnde 

aldrig de specifika fenomen som används i barns rörelser.  

 

Linde (2012, ss.64,73,81) förklarar att på realiseringsarena omsätts aktiviteter i förskolans 

verksamhet som har utvecklats fram från förskollärares tolkning av läroplanen. Förskollärarna 

i denna studie har omsätt fenomenet luft i det pedagogiska arbetet med barnen i förskolan. Två 

aktiviteter har synliggjorts i denna studie, vid ena aktiviteten vägdes luft genom att hänga två 

ballonger med olika mycket luft i på en galge för att se om luft väger något. Den andre 

aktiviteten tog förskolläraren hjälp av en fläkt för att tydligt kunna visa luft för barnen. 

Förskolläraren kastade en fjäder framför fläkten vilket innebar att fjädern åkte med vinden och 

barnen såg tydligt hur vinden gick. Lufttryck är ett fenomen som alla människor ständigt möter 

i sin vardag. Även här betonar förskollärarna vikten av kommunikation eftersom detta är ett 

fenomen som barn bör få en förståelse, eftersom fenomenet finns i deras omgivning. 

Förskollärarna beskriver vikten av samspelet mellan den vuxne och barnet i utforskandet av 

fenomenet, samspelet kan kopplas till begreppet begynnande naturvetenskap som även 

relaterades i resultatdiskussionen under kemiska processer. Genom att arbeta med begynnande 

naturvetenskap i förskolans verksamhet anser vi att förskollärarna lättare kan ta reda på barns 

intresse, frågor och funderingar om fysikaliska fenomen för att sedan kunna omsätta aktiviteter 

tillsammans med barnen.  
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7.3 Begränsningar  
Utifrån resultatet ligger begränsningarna på förskollärarnas egna intresse och kunskap men 

även brist i material och tid. Majoriteten av förskollärarna i vår studie nämner att det är 

förskolläraren själv som begränsar arbetet med kemiska processer och fysikaliska fenomen i 

det pedagogiska arbetet i förskolan. Det handlar både om kunskapsbrist, eget intresse och 

förskollärarens fantasi. Thulin (2015, s.95) förklarar att om en förskollärare har rätt inställning 

till sitt läroplansuppdrag har hen lättare att skapa miljöer som utmanar och utvecklar barn 

oavsett ämne.  Delar av vårt resultat tyder på att förskollärare behöver mer 

kompetensutveckling inom naturvetenskapen för att öka kunskapen inom kemiska processer 

och fysikaliska fenomen. Vi anser att kompetensutveckling inom ämnena också vore bra för att 

kunna ge barn en bred och positiv syn på vad kemiska processer och fysikaliska fenomen kan 

innebära i förskolans verksamhet. Det framgår i vår studie att förskollärarna förväxlar ämnena 

fysik och kemi med varandra men även med andra naturorienterande ämnen. Beroende på hur 

tolkningen sker på transformeringsarenan (Linde 2012) ser omsättningarna i förskolan olika ut 

i realiseringsarenan (Linde 2012). Det framgår även i studiens resultat att barn är nyfikna i 

samtal och att en reflektion sker av olika processer och fenomen mellan förskolläraren och 

barnen men att användningen av vetenskapliga begrepp är begränsade, vilket kan bero på 

förskollärarens bristande kompetens inom ämnena. Både Sheridan, Sandberg och Williams 

(2015, s.34) och Skolverket (2010) Utveckling på gång! förklarar att den nya reviderade 

läroplan (2010) ställde högre krav på personalen inom förskolan. Vilket innebar att 

förskollärarna behövde bredare kompetens för att kunna tolka det nya strävansmålet som 

handlar om kemiska processer och fysikaliska fenomen. Resultatet från Sundberg et al. (2016, 

s.576) studie visar att kulturen avspeglar sig i hur förskollärarna väljer att arbeta med 

naturvetenskap i förskolan utifrån den erfarenhet som dem besitter. Det kan göras kopplingar 

mellan kompetensutveckling och kultur. Har förskollärarna inte fått den utbildning som behövs 

för den nya läroplanen är det lätt att förskollärarna fastnar i kulturen från den förra läroplan. 

Redfors (2016, s.95–96) redogör för att kunna ge barn bästa förutsättning i sitt lärande av 

kemiska processer och fysikaliska fenomen behöver förskollärarna ha kompetens inom 

områdena. Det innebär att förskollärarna behöver ha tillräckligt med kompetens för att kunna 

forma aktiviteter där barn får grundläggande kunskaper inom kemi och fysik redan i de yngre 

åldrarna.  

 

Resultatet visade även att begränsningar i material gör att förskollärarna anser att det är svårt 

att arbeta med kemiska processer och fysikaliska fenomen i förskolans verksamhet. Delar av 

vårt resultat tyder på att det kan vara betydelsefullt för förskolläraren att använda sin fantasi i 

utformandet av aktiviteter inom kemiska processer och fysikaliska fenomen, då det kan bli 

lättare att se möjligheter i arbetet. En förskollärare i studien nämner att personalen i förskolan 

bör se möjligheter istället för begränsningar och som både Thulin (2011, s.36) och Larsson 

(2016, s.1) nämner finns kemiska processer och fysikaliska fenomen i hela förskolans 

verksamhet och det är förskolläraren ansvar att tydliggöra detta för barnen i verksamheten. 

Resultatet från vår studie har även visat att det finns aktiviteter som förskollärarna har omsatt i 

verksamheten som innehåller material som oftast finns på förskolans avdelningar, förskollärare 

bör uppmärksamma och se möjligheter i arbetet istället för begränsningar.  

 

Stora barngrupper och brist i tid är begränsningar som utifrån studiens resultat kan ha en 

påverkan av det innehåll och de aktiviteter som förskollärarna väljer. Förskollärarna i denna 

studie förklarar att tiden för planering av aktiviteter inom kemiska processer och fysikaliska 

fenomen är beroende av barngruppens storlek, större barngrupp ger mindre tid åt planering. 
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Däremot beskriver Sheridan, Sandberg och Williams (2015, ss.78–80) att om en förskollärare 

har organisationskompetens blir det lättare att skapa miljöer och aktiviteter som utmanar barn i 

förskolan. Detta innebär att om en förskollärare har organisationskompetens kan verksamhetens 

miljöer skapas utifrån barngruppens storlek, intresse och behov. Det är viktigt att förskollärarna 

är flexibla i utvecklande av miljöerna eftersom barns lärande ständigt utvecklas och miljön 

behöver hela tiden utmana alla gruppens individer oavsett gruppstorlek. Sheridan, Sandberg 

och Williams (2015, ss.78–80) förklarar också att förskolläraren tillsammans med arbetslag 

behöver ha en dagsstruktur som gör att verksamheten flyter på och fungerar för alla individer 

på avdelningen. Vi anser att när en förskoleavdelning har bra miljöorganisation kan det leda till 

att förskolläraren lättare kan hitta tid åt planering av aktiviteter inom kemiska processer och 

fysikaliska fenomen. Även här kan de möjligheter och begränsningar som nämnts ovan 

avspegla sig i denna diskussion. Att ha en organisationskompetens som förskollärare innebär 

att kunna se möjligheter i sitt arbete och skapa förutsättningar för både barnen men även för 

personalen på avdelningen.  
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8 DIDAKTISKA KONSEKVENSER 
I denna del kommer slutsatser från studien presenteras i relation till förskolläraryrket samt vilka 

konsekvenser som kan finnas i det pedagogiska arbetet med kemiska processer och fysikaliska 

fenomen.  

 

Genom denna studie har vi fått förståelse för att kemiska processer och fysikaliska fenomen 

finns överallt i förskolans verksamhet och det är vårt ansvar som förskollärare att synliggöra 

det i verksamheten. Redfors (2016, s.95) förklarar att de vetenskapliga termerna kemiska 

processer och fysikaliska fenomen ger svar på frågor och förklaringar om vår omvärld. 

Resultatet visar att förskollärarnas arbete med olika processer och fenomen finns i barns 

närmiljö och omsätts med material som barn har erfarenhet av. Studien medför kunskap och 

reflektion av arbetet med kemiska processer och fysikaliska fenomen. Vi tar med oss att arbetet 

inte alltid behöver vara planerat utan även kan uppstå i den fria leken, om vi är medvetna kan 

de här situationerna bli lärtillfällen. Genom att använda sig av ett förhållningssätt så som 

begynnande naturvetenskap i förskolans verksamhet tror vi skulle vara gynnsamt för 

förskollärarna. Eftersom att begynnande naturvetenskap fokus är att skapa nyfikenhet hos 

barnen för de naturvetenskapliga ämnena och därmed kan fler förskollärare trots sin osäkerhet 

skapa fler lärtillfällen med barnen. Vi tror att nyfikenheten hos barnen också kan bidra till en 

förskollärare med mer intresse och medvetenhet inom de naturvetenskapliga ämnena eftersom 

att lärtillfällen sker i samspel med barn och förskollärare. Resultatet visar att majoriteten av 

förskollärarna beskriver att det finns en skillnad i arbetet med barn i olika åldrar. Vi tror dock 

att det går att arbeta med kemiska processer och fysikaliska fenomen i alla åldrar, genom att 

anpassa aktiviteter utifrån barnets förmåga vilket också ligger i linje med Thulins (2011, ss.35–

36) tolkning. Thulin (2011) redogör för att barn i tidig ålder ska få möta naturvetenskap för att 

kunna skapa en positiv bild till kemiska processer och fysikaliska fenomen.  

 

Studiens resultat visar på flera olika aktiviteter inom kemiska processer och fysikaliska 

fenomen som kan omsättas i förskolans verksamhet. För att barn ska få möjlighet att uppleva 

kemiska processer kan förskolläraren tillsammans med barnen baka eller göra en play-doo deg. 

Vid bakning kan barn se hur ämnen blandas och reagerar med varandra och något nytt skapas. 

Förskollärare kan ta vara på årstiderna och väder för att utforska vattnets aggregationsformer. 

Exempelvis när det är snö ute och snön smälter vid varmare temperatur, samt att vatten fryser 

till is vid kallare temperatur. För att barn ska få möjlighet att uppleva fysikaliska fenomen kan 

förskollärare tillsammans med barnen utforska fenomenet lufttryck. Genom att hänga två 

ballonger med olika mycket luft i på en galge, blir galgen som en våg där barnen tydligt ser att 

luft väger. Denna aktivitet kan medföra reflektion och diskussion om luft tillsammans med 

barnen på förskolan. Ett annat exempel på en aktivitet med möjlighet till att uppleva fysikaliska 

fenomen är genom flyta/sjunka experiment med olika föremål. Barnen kan vid aktiviteten 

släppa olika föremål ner i vatten och utforska samt uppleva om det flyter eller sjunker beroende 

på föremålets vikt och storlek.  

 

I resultatet kan vi även se en förväxling men även sammanlänkning mellan de olika 

naturorienterade ämnena. Larsson (2016, s. 2) beskriver att kemiska processer och fysikaliska 

fenomen inte framhävs lika mycket som ämnet biologi i det pedagogiska arbetet i förskolan. 

Förväxling i vårt resultat sker ofta mellan kemiska processer/ fysikaliska fenomen och biologi. 

Vi upplever att begreppen är relativt nya och främmande för förskollärarna trots att det är åtta 

år sedan de uppkom i läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010) inom strävansmålet 

naturvetenskap. Efter att en läroplan har reviderats ökar vikten på kompetensutveckling för att 
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alla förskollärare ska få samma möjlighet att erövra kunskap inom de nya strävansmålen. 

Forskarna Sheridan, Sandberg och Williams (2015, s.34), Redfors (2016, ss.95–96) och Thulin 

(2015, s.95) redogör för att förskollärares kompetens inom naturvetenskap är avgörande i barns 

lärande av kemiska processer och fysikaliska fenomen. Förskollärarna i denna studie beskriver 

att det är deras intresse samt den befintliga kunskap som begränsar arbetet med kemiska 

processer och fysikaliska fenomen. Konsekvenserna kan leda till att barn inte får möjlighet att 

utveckla den förståelsen för naturvetenskap som ska erbjudas enligt läroplan för förskolan samt 

kan en obalans skapas mellan förskolor, om förskollärares intresse ska styra över det 

pedagogiska arbetet. En förskollärare i vår studie poängterar att förskollärare bör se möjligheter 

i det pedagogiska arbetet istället för begränsningar och det tycker vi är jätteviktigt att poängtera. 

Vi tycker det är viktigt att se möjligheter för att kunna ge barn i förskolan bästa 

förutsättningarna till lärande och förståelse inom kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

 

 

Vi har reflekterat över strävansmålet (Lpfö 98. rev 2016, s.10) om vad barn ska lära sig av 

kemiska processer och fysikaliska fenomen. Strävansmålet skulle kunna förtydligas såsom 

matematikmålen i läroplanen, där det specifikt redogörs för matematikens olika delar. Tydligare 

mål för kemiska processer och fysikaliska fenomen i läroplan för förskolan skulle medföra 

tydlighet och klarhet för förskollärarna i det pedagogiska arbetet med barnen. Vi tror att det 

skulle medföra ökad kunskap för barns lärande och intresse för områdena inom naturvetenskap. 
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9 METODDISKUSSION  
I nedanliggande text reflekteras studiens tillvägagångssätt och utgångspunkter i relation till 

syftet. 

 

Genomförandet av vår intervjustudie är gjord för att få reda på hur förskollärare tolkar och 

omsätter läroplansmålet av kemiska processer och fysikaliska fenomen i förskolans 

verksamhet. Valet av en intervjustudie gjorde det möjligt för oss att få en inblick i förskollärares 

tolkningar och vad de omsätter inom de olika ämnesområdena. Eriksson- Zetterqvist och Ahrne 

(2015, s.53) förklarar att intervju som redskap är lämplig för att få svar på studiens 

frågeställningar samt syfte. Däremot tror vi att om studien skulle varit mer omfattande hade 

observation som komplement till intervju varit relevant att ha som redskap i datainsamlingen. 

Genom att göra både intervjuer och observationer hade studien kunnat få större trovärdighet, 

eftersom vi hade kunnat observera förskollärarnas omsättningar i verksamheten istället för att 

endast få svar genom intervjun. Det hade kunnat leda till att vi fått en större inblick i hur 

aktiviteter inom kemiska processer och fysikaliska fenomen utformas i det pedagogiska arbetet.  

  

Vid intervjuerna höll vi fokus på ämnena och de frågor vi tagit fram, vi ställde följdfrågor om 

det behövdes för att få fram svar på förbestämda frågor, dock upplever vi nu i efterhand att fler 

följdfrågor hade kunnat ställas för att få fram vad förskollärarna menade med vissa tolkningar. 

Vid intervjuerna användes urvalsgruppen för studien och medförde en relativt bred 

datainsamling. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s.42) förklarar att sex till åtta intervjuer 

bör utföras för att få fram respondenternas egna uppfattningar om ämnet. Vi kontaktade tio 

förskollärare på sex olika förskoleområden, dock blev det tre bortfall. Vi genomförde sju 

intervjuer på fem olika förskole områden. Däremot kan det vara till fördel att inte intervjua fler 

än en förskollärare på varje förskola. Vi upplever att intervju med fler förskollärare på samma 

förskola kunde innebära att förskollärarna hunnit prata ihop sig om det valda ämnet innan 

intervjuerna, vilket kunde leda till liknande svar från personerna i urvalsgruppen.  

  

Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015, s.49) poängterar vikten i att använda röstinspelning vid 

intervju. Vi anser att röstinspelning hjälpte oss väldigt mycket i framtagandet av vår analys, det 

hjälpte oss att få fram varje ord som förskollärarna sa vid intervjuerna och gav ett mer trovärdigt 

resultat.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1  
 

Missivbrev  
 

Hej! 

Vi är två studenter från Förskollärarpogrammet vid Högskolan i Borås. Vi läser vår sista termin 

och det innebär att vi nu ska göra en undersökning för vårt examensarbete. Vårt valda 

undersökningsområde är kemiska processer och fysikaliska fenomen i förskolans verksamhet. 

Syftet är att vi vill få en inblick i hur förskollärare tolkar och omsätter det läroplansmål som 

handlar om att förskolan ska sträva mot att barnen ska utveckla förståelse för kemiska processer 

och fysikaliska fenomen.   

Vi vill gärna ta hjälp av er förskollärare i vår studie eftersom det är ni som har erfarenhet från 

verksamheten och det är även ni som har ansvaret att omsätta läroplansmålet i det pedagogiska 

arbetet med barnen. Vi kommer att göra intervjuer och önskar att få tid med er i cirka 30–40 

min. 

I vår studie tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, det innebär bland 

annat att det är frivilligt att delta och du har rätt att avbryta intervjun närsomhelst. Alla personer 

kommer att ges fiktiva namn i examensarbetet. Under intervjun kommer vi att använda 

ljudupptagning. Det insamlade materialet kommer enbart att användas i denna studie samt efter 

avslutad studie förstörs alla ljudupptagningar och intervjuutskrifter. Denna studie kommer även 

att publiceras på Diva som är en publicerings- och arkiveringsplattfrom för uppsatser och 

publikationer.  

 

Tack för er medverkan! 

Om ni har frågor får ni gärna kontakta oss! 

Emilia Forsberg, xxxx–xxxxxx 

Jessica Persson, xxxx– xxxxxx



 

 

 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor  

Läroplanen för förskolan har ett strävansmål som säger att: 

”Förskolan ska 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.” 

 

1. Berätta om vad du tänker att kemiska processer kan handla om i förskolans verksamhet? 

 

2. Berätta om vad du tänker att fysikaliska fenomen kan handla om i förskolans 

verksamhet? 

 

3. Vad har du arbetat med när det gäller kemiska processer med barnen i förskolans 

verksamhet? 

- Vad är syftet med denna aktivitet / dessa aktiviteter, vad vill ni att barnen ska få lära 

sig?  

- Har du erfarenhet av att arbeta med kemiska processer i olika åldrar, vilka skillnader 

kan det finnas?  

 

4. Vad har du arbetat med när det gäller kemiska processer med barnen i förskolans 

verksamhet? 

 

- Vad är syftet med denna aktivitet / dessa aktiviteter, vad vill ni att barnen ska få  

lära sig?  

 

- Har du erfarenhet av att arbeta med fysiska fenomen i olika åldrar, vilka skillnader 

kan det finnas?  

 

5. Berätta om de begränsningar som kan finnas i arbetet med kemiska processer i 

förskolan?  

 

6. Berätta vad du ser för möjligheter i arbetet med kemiska processer i förskolan?  

 

7. Berätta om de begränsningar som kan finnas i arbetet med fysikaliska fenomen i 

förskolan?  

 

8. Berätta vad du ser för möjligheter i arbetet med fysikaliska fenomen förskolan?
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