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Kemiska processer och fysikaliska fenomen inom förskolan 
efter läroplansrevideringen 

En kvalitativ intervjustudie om förskollärares uppfattningar om begreppens 
innehåll och genomförande 

 
Abstract 
Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares inställning till kemi och fysik i 

förskolan. Som metod för studien användes kvalitativa intervjuer där förskollärare i olika 

åldrar, antal verksamma år och kommuner intervjuades. Tidigare genomförd studie visade att 

förskollärare arbetar i mindre utsträckning eller inte alls med fysik och kemi. Skolverket 

fastslog att ett förtydligande av läroplansmålen gällande naturvetenskap behövde 

genomföras. I revideringen av läroplansmålet ersattes begreppet naturvetenskapliga fenomen 

med begreppen enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Omformuleringen gav 

förhoppningar om att begreppens innebörd skulle konkretiseras för förskolläraren och på så 

vis underlätta förutsättningarna för att arbeta med naturvetenskap i förskolan.  

 

Resultatet visade att revideringen av begreppet naturvetenskapliga fenomen har inneburit ett 

förtydligande i att även kemi och fysik ingår och ska beröras i aktiviteter inom 

naturvetenskap. Vi uppmärksammade två övergripande mönster i respondenternas uttryck 

kring kemi och fysik under intervjuerna. Ämnena valdes antingen bort medvetet på grund av 

för lite ämneskunskap eller glömdes bort i förhållande till delen med natur och biologi.  

Förskollärarna insåg mestadels att de arbetat med kemi och fysik efter att aktiviteten 

genomförts. Om delen med kemiska processer och fysikaliska fenomen inte är ett medvetet 

centralt val att beröra innan aktiviteten påbörjats ställde vi oss frågan om målet kan uppnås 

när man inte varit aktivt medveten om ämnena under aktiviteten? Dock ansåg majoriteten av 

förskollärarna att de uppnådde målet men ifrågasätta under intervjun när de egentligen kan 

säga att ett mål är uppnått.  

 

Studien visar att det har blivit tydligare för förskollärarna att kemi och fysik ingår i begreppet 

naturvetenskap men ett nytt problem har uppstått, nämligen är att de inte anser sig förstå 

innebörden av de nya begreppen. Respondenterna uttryckte en önskan om förtydligande av 

begreppen samt kompetensutveckling inom området för att kunna arbeta med kemi och fysik 

i större utsträckning.  

 
Nyckelord: Förskollärare, Naturvetenskap, Kemiska processer, Fysikaliska fenomen, Kemi, 
Fysik, Revidering, Läroplan   
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1. Inledning 
Som förskollärare ska man följa och arbeta utifrån förskolans läroplan. I läroplanen 

presenteras ett flertal mål som verksamheten ska sträva efter att uppnå. Våra erfarenheter 

utifrån verksamhetsförlagd utbildning samt tidigare arbetserfarenheter inom förskolan har gett 

oss uppfattningen om att kemi och fysik ges litet utrymme i verksamheterna. Därför har vi 

valt att undersöka vilken inställning förskollärare har till de begrepp som rör kemi och fysik i 

den läroplan som förskolan arbetar efter. Vi har även valt att undersöka om den revidering av 

läroplanen som genomfördes 2010, gällande det naturvetenskapliga målet, har förändrat 

förskollärarnas inställning till de nya begreppen kemiska processer och fysikaliska fenomen 

samt hur dessa verkställs. Utifrån våra erfarenheter anser vi inte att revideringen av begreppet 

naturvetenskapliga fenomen gav ett större förtydligande i vad kemiska processer och 

fysikaliska fenomen innebär. Dock anser vi att det har förtydligats att naturvetenskap består av 

biologi, kemi och fysik samt att dess innehåll ska beröras i förskolans verksamhet.  

 

1.1	  Bakgrund	  	  
Tidigare studier visar att förskollärare ser svårigheter i att lyfta det naturvetenskapliga 

innehållet i förskolans verksamhet (Berglund & Jönsson 2008). Detta framkom även av 

Skolverkets förslag om förtydligande till Utbildningsdepartementet som uttrycker att 

naturvetenskap ges för liten del i förskolans verksamhet (2009). Enligt 

Utbildningsdepartementets (2010) förslag om revidering av läroplanen har naturvetenskapen 

sin början i människans naturliga sätt att undersöka och utforska sambandet mellan sig själv 

och omvärlden. Trots detta är det få elever som intresserar sig för naturvetenskap och teknik 

under senare delen av sin utbildning (Sjöberg 2000; Utbildningsdepartementet 2010). Vidare 

fastslog skolverket att ett förtydligande av läroplansmålen gällande naturvetenskap behövde 

genomföras. I revidering av läroplanen förtydligades verksamhetens mål innehållande 

begreppet naturvetenskapliga fenomen, genom att begreppet ersattes med enkla kemiska 

processer och fysikaliska fenomen. Omformuleringen gav förhoppningar om att begreppets 

innebörd skulle konkretiseras för förskolläraren och på så vis underlätta förutsättningarna för 

att arbeta med naturvetenskap i förskolan (Skolverket 2009).  

 
Läroplanen för förskolan (2010) uttrycker att förskolan ska främja varje barns utveckling och 

lägga grunden för ett livslångt lärande. Redan i tidig ålder upptäcker och utforskar barn sin 
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omvärld i likhet med det naturvetenskapliga arbetssättet vilket även ska utgöra grunden för 

förskolans verksamhet (Lpfö 98 rev. 2010). Vidare uttrycks det i läroplanen att 

naturvetenskap är ett mål som verksamheten ska sträva efter att varje barn utvecklar en 

förståelse för.  

 

Tidigare genomförd studie visar att förskollärare arbetar i mindre utsträckning eller inte alls 

med fysik och kemi (Näslund 2008; Elfström, Nilsson, Sterner, Wehner-Godée 2008). Utifrån 

detta ställer vi oss frågan varför är det så? 

 

1.2	  Syfte	  	  

Syftet med denna studie är att undersöka vilken inställning förskollärare har till kemi och 

fysik i förskolan. Vi vill även undersöka om omformuleringen av begreppet 

naturvetenskapliga fenomen till begreppen kemiska processer och fysikaliska fenomen har 

ökat förskollärares förståelse för innebörden. Begreppen ingår under följande läroplansmål:  

 
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap 

och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur  
samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.  

(Utbildningsdepartementet, 2010, s.10) 
 

1.3	  Problemprecisering	  
Hur uppfattar och tolkar förskollärare begreppen enkla kemiska processer och fysikaliska 

fenomen? 

Hur anser förskollärarna att de verkställer målet med enkla kemiska processer och fysikaliska 

fenomen?  

Hur har revideringen av begreppet naturvetenskapliga fenomen förändrat förskollärarnas 

förståelse av målet? 

 

1.4	  Avgränsning	  
Arbetet på förskolan består av arbetslag där barnskötare, vikarierande personal och 

förskollärare ingår. Trots detta har vi valt att enbart undersöka förskollärarnas inställning till 

och verkställande av kemiska processer och fysikaliska fenomen då det är de som har ansvaret 

för den pedagogiska verksamheten.  
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1.5	  Begreppsdefinition	  

Begreppen definieras utifrån uppslagsverk och litteratur men då vi har valt att koppla dessa 

definitioner till förskolans perspektiv har vi även gjort en egen tolkning av begreppen. Detta 

med motivationen att vi inte funnit passade definitioner för studiens område, nämligen 

förskolan.  

 

Kemiska processer: 

Begreppet Kemisk tillhör eller är sammanhängande med kemi. Ordet Kemi definieras som 

”läran om materiens olika ämnen sammansättning och deras omvandlingar”. Vidare definieras 

process som ett förfarande eller ett tillvägagångssätt (SAOB 1935). Enligt oss innebär kemi 

en omvandling eller en sammansättning av ett eller flera ämne. Utifrån begreppet kemisk 

process i förhållande till läroplansmålet definierar vi begreppet som att barnen ska få ta del av 

processen i omvandlingen eller sammansättningen. Ett exempel på detta är att tillsammans 

med barnen observera och undersöka hur snö blir till vatten. Vi anser vidare att i deltagandet i 

den kemiska processen ska man ifrågasätta varför det händer, inte enbart konstatera att det 

sker.  

 

Fysikaliska fenomen:  

Fysikalisk som tillhör och har avseende på fysiken (SAOB 1926). Fysik kan sägas vara 

vetenskapen om mekanik, optik, akustik, värme och elektricitet (SAOL 2012). Vidare 

definieras fenomen som en företeelse som behöver undersökas och förklaras eller något som 

visar sig och blir utsatt för observation. Vår uppfattning av fysik innefattar motstånd, kraft 

och rörelse samt energi. I förhållande till begreppet fysikaliska fenomen anser vi är 

exempelvis att barnen uppmärksammat att saker faller och att låter de jämföra fallet av en sten 

och en ballong.   

 

Naturvetenskapligt arbetssätt i förskolan: 

Ett naturvetenskapligt arbetssätt kan definieras enligt följande steg: först uppstår eller 

formuleras ett problem som man vill undersöka eller få svar på vilket kan ha uppstått via 

observationer av ett fenomen. Därefter formuleras en hypotes, vilket vi anser kan framkomma 

genom att fråga barnen varför de tror att fenomenet är som det är eller hur det har uppstått. 

Nästa steg innebär att testa hypotesen vilket görs genom olika experiment och 

undersökningar. Sista steget är att utifrån bevisen av undersökningen dra en slutsats och 
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komma fram till ett svar på problemet (Elfström et al. 2008). Det finns fler variabler för den 

naturvetenskapliga forskningsmetoden om den läggs på en högre nivå, men vi anser att 

ovanstående är de som är relevanta för arbetssättet i förskolan.  

 

1.6	  Teoretisk	  utgångspunkt	  
Studien syftar till att belysa förskollärarens uppfattning av lärandeobjektet kemiska processer 

och fysikaliska fenomen samt hur de verkställer dessa delar av läroplansmålet i praktiken. 

Den teoretiska utgångspunkten i vårt arbete innefattar det fenomenografiska perspektivet.  

 

1.6.1 Fenomenografin 

I vår studie har vi valt att utgå från ett fenomenografiskt perspektiv då syftet är att belysa 

förskollärares uppfattning och tolkning av begreppen kemiska processer och fysikaliska samt 

hur de anser sig verkställa dessa. Det fenomenografiska perspektivet innebär att utforska hur 

människor erfar ett problem eller ett fenomen. I detta fall utgörs fenomenet av begreppen 

kemiska processer och fysikaliska fenomen. Fenomenografin har som grund att försöka 

beskriva ett fenomen eller ett problem utifrån hur andra betraktar dessa. I detta perspektiv 

påverkar människans tidigare upplevelser hur de erfar fenomenet eller problemet och detta 

måste tas i beaktning. Så för att förstå hur människor hanterar ett problem eller ett fenomen 

måste vi förstå hur de upplever problemet eller fenomenet (Marton & Booth 2000). Det 

handlar alltså om att belysa fenomenet som visar sig utifrån olika människors olika 

uppfattningar av fenomenet och därefter dra en generell slutsats. Ur det fenomenografiska 

perspektivet kan inga sanningar konstateras eftersom det handlar om människors 

uppfattningar (Kroksmark 1987).  
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2. Litteraturgenomgång 

2.1	  Vad	  är	  naturvetenskap?	  
Naturvetenskap innefattar fysik, astronomi, kemi, biologi, geologi och geofysik. Dessa ämne 

handlar om att försöka få en förklaring på naturen runt omkring oss (Sjöberg 2000). 

Utbildningsdepartementet hänvisar till naturvetenskap som ”den sammanfattande 

benämningen på de vetenskaper som studerar naturen, dess delar eller verkningar” (2010, 

s.14). Vidare kan det i läroplanen för förskolan (rev. 2010) utläsas att ämnena som innefattas i 

naturvetenskap är fysik, kemi och biologi. I en tidigare genomförd studie framkom att 

majoriteten av barnen enbart får tillgång till biologi som det naturvetenskapliga ämnet och går 

därmed miste om kemi och fysik. Detta kan utgöra ett problem i att verksamheten inte uppnår 

läroplansmålen (Johansson & Lahti 2009). Läroplanen för förskolan uttrycker 

naturvetenskapliga ämnen som samband i naturen, kunnande om växter och djur samt enkla 

kemiska processer och fysikaliska fenomen (2010) .  

 

2.2	  Revidering	  av	  läroplanen	  för	  förskolan	  
År 2008 gav regeringen i uppdrag åt Skolverket att förtydliga och komplettera läroplanen för 

förskolan. Detta baserades på att förskolans potential att stimulera barns naturliga lust att lära 

inte utnyttjats tillfullo (Utbildningsdepartementet 2008). I en granskning gjord av 

Skolinspektionen år 2011 hade en fjärdedel av de deltagande förskolorna i undersökningen 

mest fokus på omsorg och fostran. Intentionen med revideringen av läroplanen för förskolan 

var att förskollärarens ansvar ska förtydligas samt att det pedagogiska uppdraget stärks inom 

barns språkliga och matematiska utveckling samt inom naturvetenskap och teknik 

(Utbildningsdepartementet 2008). Den reviderade läroplanen trädde i kraft juli 2011.  

 

Genom jämförelse mellan läroplanen för förskolan (1998) och den reviderade läroplanen för 

förskolan (2010) framkommer det att flertalet mål och begrepp har förtydligats. I Skolverkets 

redovisning av förslag till förtydligande av läroplanen framkommer det att vissa begrepp kan 

tolkas för snävt (2008). Som åtgärd ges förslag om att vidga vissa begrepp genom att antingen 

ersättas eller kompletteras. Omformuleringen hade för avsikt att förtydliga målet gällande 

naturvetenskap som innefattade begreppet naturvetenskapliga fenomen (Skolverket 2008; C. 
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Toftenius, utbildningsdepartementets ämnesråd, personlig kommunikation, 20 november, 

2012).  

 

I regeringens uppdrag gällande revidering av läroplanen ska skolverket framhäva behovet av 

kompetensutveckling inom förskolans personal utifrån den reviderade läroplanens 

förändringar (Utbildningsdepartementet 2008). Vidare lyfter uppdraget att fortbildning för 

personalen ska ges inom matematisk och språklig utveckling samt naturvetenskap och teknik 

då dessa är de stora delarna som reviderats. Efter implementeringen av den reviderade 

läroplanen gavs och ges fortfarande förskollärare fortbildning via Förskolelyftet II. 

Fortbildningen innehåller hur förskollärare pedagogiskt ska kunna stödja och tillfredställa 

barns språkliga och matematiska utveckling, dock lyfts inte naturvetenskap och teknik 

(Skolverket 2012). Detta har medfört att Skolinspektionens granskning (2011) uttrycker en 

oro över innehållet i Förskolelyftet II, då denna innebär att flera kommuner ger 

kompetenssatsning med fokus på enbart barns matematiska och språkliga utveckling. Detta, 

menar skolinspektionen, kan resultera i att andra läroplansmål får mindre fokus i 

verksamheten.  

 

2.3	  Vikten	  av	  naturvetenskapligt	  arbetssätt	  i	  förskolan	  
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är grunden för förskolans verksamhet (Lpfö 98 rev. 

2010). Naturvetenskapen bör grunda sig på barns naturliga nyfikenhet att utforska och 

upptäcka, dessa egenskaper är av stor vikt för barns lärande (Elfström et al. 2008; French 

2004; Persson Gode 2008). Dock utgör barnens tidigare erfarenheter grunden för det 

naturvetenskapliga arbetssättet (Johansson & Pramling Samuelsson 2003). De 

naturvetenskapliga upptäcker som barn gör kan återkopplas till verkligheten och omgivningen 

vilket utvecklar barns förmåga att förstå omvärlden (Persson Gode 2008; Harlen 2008). Vi har 

alla en uppfattning om vår omvärld, och genom ett naturvetenskapligt arbetssätt kan 

missuppfattningar gällande omgivningen förebyggas genom att barn lär sig att reflektera och 

ifrågasätta under utforskandet. Barn tar sig an det naturvetenskapliga arbetssättet genom att 

söka svar på de frågor som ställs via experimenten och undersökningarna (Elfström et al. 

2008; Harlen 2008; Persson Gode 2008). Genom att arbeta på ett naturvetenskapligt sätt ges 

barn både kunskap om ämnena som aktiviteten berör samt metodiken inom naturvetenskap. 

Med detta menas att genom ett vetenskapligt arbetssätt utvecklar barnen en förmåga att lösa 

problem genom att söka förklaringar och prova sig fram (Harlen 2008).  
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Teknikens utveckling och utrymme i samhället fodrar för en större bredd av de 

naturvetenskapliga ämnena och då också i skolan. Införlivandet av naturvetenskap i tidig ålder 

hos barn banar väg för ett naturligt användande av naturvetenskapliga begrepp senare i livet 

(Harlen 2008). Barn i de tidigare skolåren har en god kännedom och positiv bild av det 

naturvetenskapliga arbetet i skolan (Frändberg 2009). Trots det kvarhålls inte intresset och 

den positiva bilden av naturvetenskap av elever i den senare delen av skolan utan det framgår 

att eleverna ser de naturvetenskapliga ämnena som svåra och irrelevanta (Sjöberg 2000; 

Utbildningsdepartementet 2010). Forskning visar dock att om barnet får erfara ämnet 

meningsfullt under ett lustfyllt, nyfiket och uppmuntrat förhållande samt får känna en tilltro 

till att lyckas inom ämnet leder det sannolikt till en kvarstående lust för naturvetenskap 

(Osborne, Simon och Collins 2003). Därför utgör barnens nutida intresse för naturvetenskap 

en betydelse för huruvida det framtida intresset för ämnet kommer att utvecklas (Lindahl 

2003). Akerson, Buzelli och Donnelly (2010) hänvisar till en studie som undersökte hur 

många procent av förskoleverksamhetens aktiviteter som berörde ett vetenskapligt arbetssätt. 

Resultatet visade att cirka fem procent av aktiviteterna innehöll ett medvetet valt 

naturvetenskapligt arbete (Tu 2006). Trots detta har förskolans verksamheter på senare år 

införlivat en metodik som influeras mer av det naturvetenskapliga arbetssättet än vad som 

tidigare gjorts (Elfström et al. 2008).  

 

I studien, om lärares oro över att arbeta med naturvetenskap, kände deltagarna ett lugn och en 

trygghet gällande arbetet med naturvetenskap om det fanns utsatt tid för ämnet i verksamheten 

(Akerson, Buzzelli och Donnellys 2010). Naturvetenskap i verksamheten kan inte bara 

bearbetas i de oplanerade situationerna då detta kan ses som en begränsning i barnets samt 

förskollärarens möjlighet att utvecklas, vilket medför att verksamheten blir otillräcklig (Elm 

Fritorp 2012). Istället bör de naturvetenskapliga tillfällena fångas upp av förskolläraren och 

därefter även följas upp för att ge barnen en större inblick i hela processen eller förloppet av 

fenomenet (Gallas 1995). En motsatt teori är att barnen får uppleva och erfara 

naturvetenskapen på ett lekfullt och vardagligt sätt och då nödvändigtvis inte genom 

planerade aktiviteter (Broman 2004). Läroplansmålet gällande naturvetenskap yrkar på att 

barnet ska utveckla en förståelse för enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen (Lpfö 

98 rev. 2010).  

 



 12 

2.4	  Förskollärarens	  samspel	  med	  barnen	  i	  det	  naturvetenskapliga	  arbetssättet	  
I Redovisningen om undervisning i naturvetenskap och teknik för de yngre barnen (2009)  

framhävs vikten av kompetent och kunnig personal inom naturvetenskap. ”Lärarens lust att 

vara lärare” är en bidragande faktor till barnets lust att lära (Skolverket 2009, s. 11). Lärarens 

intresse för ämnet utgör således en viktig del för om barnet ska intressera sig för 

naturvetenskap (Harlen 2008).  

 

I de naturvetenskapliga samtalen är det viktigt att begreppen används i konkreta situationer 

där barnen kan koppla begreppet till sammanhanget (Thulin 2006). En motsättande 

uppfattning är att det viktigaste för de yngre barnen är att de får vara med om fenomenet och 

bli en erfarenhet rikare istället för att få förklaringen på fenomenet (Broman 2004). Men om 

barnet verbalt får uttrycka vad de har upptäckt resulterar det således i att de utvecklar nya 

vetenskapliga insikter (Peterson och French 2008). Genom att uttrycka sina nya insikter 

verbalt tillsammans med andra ges också barnet möjlighet att ta del av andra synsätt av 

fenomenet (Lpfö 98 rev. 2010).  

 

Förskolans uppdrag är att utmana och inspirera barnen till att utforska och undersöka 

omvärlden vilket görs genom förskollärares samspel med barnen samt genom att ställa frågor 

som utmanar dem vidare (Lpfö 98 2010; Elfström et al. 2008). Genom att ”ställa rätt fråga vid 

rätt tillfälle” och frågor som leder till handling, så kallade produktiva frågor, läggs grunden 

till hur barnet tar sig an och går vidare med utforskandet (Elgeest 1996, s.51) 

 

Förskollärare utan kompetens inom naturvetenskap kan vara en bidragande orsak till 

naturvetenskapens avsaknad i förskolan (Thulin 2006). För att få syn på barnens kemiska och 

fysikaliska upptäckter i den vardagliga leken samt för att utmana barnen vidare inom ämnet 

måste förskolläraren vara kompetent gällande det aktuella området (Elfström et al. 2008; 

Johansson & Pramling Samuelsson 2007). När det gäller att arbeta med naturvetenskap inom 

förskolan upplever lärare, med utbildning i ämnet, en säkerhet i det naturvetenskapliga 

arbetssättet till skillnad från lärare utan naturvetenskaplig utbildning, framförallt inom delarna 

med kemi och fysik (Skolverket 2009). Förskollärarna har rätt till den kompetensutveckling 

som krävs för att de ska ha möjlighet till att utföra det pedagogiska arbetet och ansvar för 

detta uppdrag ligger hos förskolechefen (Lpfö 98 2010).  
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2.5	  Sammanfattning	  
Intentionen med revideringen av begreppet naturvetenskapliga fenomen var att förtydliga det, 

som bland annat framkom i Berglund och Jönssons studie (2008). I studien, som genomfördes 

innan revideringen av läroplanen, framkom det att de deltagande förskollärarna upplevde det 

som svårt att definiera och verkställa läroplansmålet gällande naturvetenskapliga fenomen i 

förskolan. Skolverket (2009) framhåller att det naturvetenskapliga innehållet ges för liten 

plats i förskolans verksamhet och Näslund (2008) menar att när naturvetenskapen väl lyfts i 

verksamheten, arbetas det inte alls eller i liten utsträckning med kemi och fysik. 

Förskollärarens intresse och kompetens speglar hur stor del naturvetenskapen får i 

verksamheten och därmed även barns upplevelse på förskolan.  

 

Utifrån detta vill vi undersöka vilken inställning förskollärare har till de nya begreppen samt 

hur de anser sig verkställa den delen av målet gällande enkla kemiska processer och 

fysikaliska fenomen. Är det tydligt för förskolläraren vad begreppen innebär och innefattar? 

Har således omformuleringen av begreppet naturvetenskapliga fenomen förtydligats för 

förskolläraren?  
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3. Metod 
Vår studie utgör en fallstudie med kvalitativ inriktning på vilken inställning förskollärare har 

till begreppen kemiska processer och fysikaliska fenomen samt hur de anser sig verkställa 

dessa. Som metod för datainsamling användes kvalitativa intervjuer då denna metod, utifrån 

fenomenografin, syftar till att komma åt människans uppfattning av fenomenet (Kroksmark 

1987). Studien baseras på Berglund och Jönssons (2008) studie gällande förskollärarens 

definition av naturvetenskap samt hur målet inom naturvetenskap förverkligas i verksamheten 

före revideringen av läroplanen. Vi inspirerades av samt använde vissa av deras 

intervjufrågor. 

 

3.1	  Intervju	  som	  metod	  

Forskningsintervjun är en kvalitativ beskrivning av det som respondenten uttalar sig om. 

Valet av intervju som metod grundar sig på förutsättningen att vi vill undersöka 

respondenternas uppfattningar ur ett djupare och mer detaljerat perspektiv. Ur ett 

fenomenografiskt perspektiv ses de språkliga uttrycken som den främsta vägen till 

människors uppfattningar (Kroksmark 1987).  Vi menar även att respondenternas möjlighet 

att vidareutveckla och fördjupa svaren möjliggörs genom kvalitativa intervjuer.  

 

En förutsättning för en lyckad forskningsintervju är att som intervjuare vara väl förberedd 

vilket innefattar att ha god kunskap inom ämnet. Som intervjuare accepterar man det som 

respondenten säger utan att vara kritisk till det som uttrycks (Kvale 2006). Dock vill vi 

klargöra att med kritisk innefattas inte följdfrågor utan dessa ställs vid behov av 

förtydligande. Genom forskningsintervjun är vårt mål att lyfta förskollärarens kunskap genom 

dialog. Intervjuaren är den som bestämmer intervjuns händelseförlopp genom att introducera 

och styra dialogen med hjälp av följdfrågor. För att god kvalitet och relevans ska bibehållas 

genom hela studien är det viktigt att påminna sig om de didaktiska frågorna; vad, hur och 

varför, även under intervjun (Kvale 2006). Vid den första intervjun kommer vi båda att vara 

närvarande för att skapa förutsättning för att alla intervjuer genomförs på ett liknande sätt, 

dock har vi valt att bara en av oss ska intervjua respondenten. Detta val gör vi dels för att 

underlätta vid transkriberingen då bara två röster hörs samt för att respondenten ska känna sig 

säker på vem som ställer frågorna. De nästkommande intervjuerna har delats upp mellan oss 

och genomförs enskilt på grund av tidsmässiga skäl. 
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3.2	  Diktafon	  som	  hjälpmedel	  

Då vår studie syftade till att ta reda på förskollärarnas uppfattning av kemi och fysik i 

förskolan fann vi att diktafonen var ett relevant hjälpmedel för att registrera intervjun. Denna 

dokumentationstyp förde med sig att vi, som intervjuare, kunde fokusera på intervjuns ämne 

samt samtalets klimat. Vi anser även att detta var ett relevant hjälpmedel då inte 

förskollärarens rörelser eller agerande låg i fokus, utan respondentens syn på ämnet likväl 

som tonfall, ord och pauser utgjorde kärnpunkten i studien. I det fenomenografiska 

perspektivet framhålls de språkliga uttrycken som den främsta vägen till människors 

uppfattningar (Kroksmark 1987). Kvale (2006) framhåller vikten av att använda en 

bandspelare av god kvalité och att bandspelaren är placerad mellan intervjuare och respondent 

samt att parterna talar tydligt, något vi även var medvetna om vid användandet av diktafon. 

Vidare påpekas att innan intervjun påbörjas ska bandspelare kontrolleras för att säkerställa att 

intervjun spelas in (Kvale 2006).  

 

3.3	  Urval	  

Studien grundar sig på intervjuer med verksamma förskollärare. Vi hade ingen tidigare 

uppfattning om respondenternas arbetssätt eller deras uppfattning gällande naturvetenskap för 

att på så vis inte få några förväntade svar eller leda studiens resultat. Vi genomförde sex 

intervjuer med förskollärare i olika åldrar och som varit verksamma olika länge. Vi tog även 

hänsyn till barnens ålder i den barngrupp förskolläraren är verksam i och att inte alla 

förskollärare är verksamma i samma kommuner. Urvalet gjordes med motivet att vi ville att 

förskollärarna skulle ha olika lokala arbetsplaner, olika inriktningar på förskolorna, olika 

miljöer både inom- och utomhus samt olika förskolechefer vars syn på verksamheten skiljer 

sig åt vilket gör att förutsättningarna för arbetet varierar. Vår förhoppning var att dessa 

medvetna val genererade en bred och varierad uppfattning i studien.  

 

3.4	  Reliabilitet	  

Studiens syfte var att undersöka vilken inställning förskollärare har till begreppen kemiska 

processer och fysikaliska fenomen och hur de anser sig verkställa dessa. Med tanke på 

studiens omfång är vi medvetna om att de resultat som framkommer inte kan påskrivas andra 
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förskolor och förskollärare än de som vi har undersökt. Den empiriska undersökningen svarar 

på våra uppsatta frågeställningar vilket ligger till grund för en fortsatt diskussion om förskolor 

och förskollärare ur ett generellt perspektiv. Vi kan dock inte fastställa att de intervjuade 

förskollärarnas svar speglar verkligheten utan risken finns att svaren är tillrättalagda. 

 

3.5	  Etiska	  överväganden	  

Som intervjuare är det av stor vikt att ta del av vetenskapsrådets fyra huvudkrav gällande 

forskning för att garantera respondenternas säkerhet i studien. De fyra huvudkraven innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Vad det gäller informationskravet ska respondenten ges relevant information angående 

intervjuns syfte. Denne ska även, utifrån samtyckeskravet, meddelas att deltagandet är 

frivilligt samt att intervjun kan avbrytas när som helst under processen. 

Konfidentialitetskravet innebär att studien varken avslöjar deltagarnas eller verksamhetens 

identitet samt att den inte kan härleda till ursprunget. Det är även författarnas ansvar att 

förvara datamaterialet samt att förstöra råmaterialet efter studiens färdigställande. 

Respondenten ska även göras medveten om att datainsamlingen endast kommer att användas i 

den uttalade studiens syfte (Vetenskapsrådet 2011).  

 

Ett skriftligt avtal blir mer tillförlitligt och ger skydd för såväl respondenten som studiens 

författare (Kvale 2006). Vi lät därför respondenterna skriva under ett dokument efter att de 

erhållit muntlig och skriftlig information som innefattar vetenskapsrådets fyra huvudkrav 

innan intervjuns påbörjande.  

 

3.6	  Genomförande	  av	  intervjuerna	  	  

Förskollärarna kontaktades via Facebook, telefonsamtal eller personligt besök och då 

bestämdes när och var intervjun skulle genomföras. Vid första kontakten redogjordes att 

intervjun skulle handla om naturvetenskap men studiens syfte klargjordes inte. Valet att inte 

avslöja syftet var för att respondenterna inte skulle kunna ge oss förberedda svar. För att 

skapa förutsättning för en lugn och trivsam miljö för respondenten placerade vi oss i största 

möjliga mån i ett avskilt rum. Trots detta gick det inte att tillfullo utesluta störande faktorer, 

detta var dock inget som påverkade intervjun nämnvärt. Vid intervjuns start inledde vi med att 
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informera respondenterna muntligt samt skriftligt om deras rättigheter och valmöjligheter 

under intervjuns gång. Efter att respondenterna skriftligt bekräftat informationen inleddes 

intervjun där vi berättade om studiens syfte.  

 

Under intervjuns gång nickade vi och instämde med respondenten för att på så vis bekräfta 

respondentens tankar och åsikter. Vi var medvetna om att ge respondenten god tid till att 

svara på frågan men även att låta det vara tyst en stund efter svaret för att inte stressa eller 

hindra respondenten från att utveckla svaret ytterligare. Vid oklarheter eller för att få en 

bekräftelse på att vi tolkat svaret rätt, upprepade vi vad respondenten sagt som då utvecklade 

eller klargjorde sitt svar.  

 

Intervjuerna spelades in och varierade längdmässigt mellan tio till 25 minuter. Vi 

uppmärksammade under första intervjun att efter diktafonens avstängning vidareutvecklade 

respondenten sina svar ytterligare, vilka var mer uttryckliga och ärliga. Detta medförde att vi i 

de kommande intervjuerna poängterade att vi inte sökte några rätta svar utan respondentens 

tankar och åsikter värdesattes. I intervjuns slutskede frågade vi respondenterna om de hade 

något att tillägga vilket majoriteten inte hade. När vi tackat för intervjun och frågade 

respondenterna hur det kändes lyfte denne dock fler åsikter och för att inte missa något av vikt 

för studien gjordes valet att låta diktafonen vara igång tills respondenten rest sig. Efter 

insamlandet av intervjudata transkriberades innehållet till ett textdokument, en metod som 

enligt fenomenografin lyfter fram analysarbetet (Kroksmark 1987).   

 

3.7	  Analysförfarande	  	  
För att få en bättre överblick av materialet skrevs textdokumenten med transkriberingarna ut i 

pappersform. Vi läste dokumenten ett flertal gånger och kunde därigenom urskilja sex 

områden som i stort sett alla respondenter berört under intervjuns gång. Områdena som 

förskollärarna berörde var deras inställning till kemi och fysik, hur kemi och fysik tolkas, 

verkställandet av målet i förskolan, medvetenheten och kunskapen kring kemi och fysik, 

revideringens inverkan och en ökad kompetens. De olika områdena tilldelades vars en färg, 

därefter lästes dokumenten igen och relevanta utdrag markerades med rätt färg och placerades 

därmed under rätt kategori.  
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Under analysen ställde vi oss frågorna: vad är det respondenten säger i samtalet, vilka är de 

gemensamma nämnarna och vilka mönster finns i samtliga intervjuer? Resultatet som vi fick 

fram genomsyrades av att vi använt ett induktivt arbetssätt i analysprocessen således att vi 

inte jämförde respondenternas svar med några förutbestämda nämnare.  

 

Vårt förhållningssätt i analysförfarandet baseras på fenomenografin som är en metod i det 

kvalitativa analysarbetet. Det handlar inte om att ta reda på den egentliga sanningen utan det 

fenomenografiska perspektivet belyser hur något är utifrån ett mänskligt perspektiv 

(Kroksmark 1987). Vi intresserar oss således för hur kemi och fysik anses vara i förskolan 

utifrån förskollärarnas olika synsätt och verklighet.  
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4. Resultat & analys 
I redovisningen av resultatet använder vi oss av fingerade namn på respondenterna för att 

läsaren ska kunna se kopplingar mellan personen och det som sägs. Nedan följer en kort 

presentation om respondenterna då deras bakgrund kan komma att diskuteras i förhållande till 

resultatet.  

 

Ida är 26 år och har varit verksam i fyra månader.  

Ann-Kristin är 26 år och har varit verksam i fyra år.  

Pia är 27 år och har varit verksam i tre och ett halvt år.  

Sandra är 36 år och har varit verksam i nio år.  

Anna är 42 år och har varit verksam i tio år.  

Ellinor är 41 år och har varit verksam i 19 år.  

 

4.1	  Förskollärarnas	  inställning	  -‐	  Ett	  skitjobbigt	  fenomen…	  
Samtliga förskollärare i undersökningen upplevde att begreppen kemiska processer och 

fysikaliska fenomen samt kemi och fysik är negativt laddade. Flertalet kopplade begreppen 

och inställningen till dessa till den egna skolgången och hur undervisningen bedrevs då. 

Exempel på denna koppling till den egna skolgången var nedanstående kommentar vid 

intervjun:  

 
Ja, alltså om jag ska säga bara såhär spontant så tänker jag ju på kemi i skolan. Du 

vet ryker och såhär svåra grejer. … man vet inte riktigt vad man ska göra. Det är det 
här ”Nej det var kemi och fysik i skolan, det är för svårt… Ah kemi och fysik vad 

tradigt” (Ellinor) 
 

Usch, bara jag läser det här ordet så tänker jag på det här när man gick i skolan själv, 
alltså kemiska processer… ja? (Ann-Kristin) 

 
Det är ju så enkelt men det kanske inte är det om man är i min ålder och tänker på 

kemi så tänker man hur man satt i skolan (Anna) 
 

 

Ellinor uttryckte även att kemi och fysik introducerades för henne först i årskurs sju vilket 

hon ansåg var sent och kunde vara en faktor till att hon ansåg att ämnet är svårt. Vidare ansåg 

Ellinor att ju tidigare man kan få erfarenhet av kemi och fysik desto bättre är det för att barnet 

får en positiv inställning till ämnena. Sandra uttryckte att hennes erfarenhet av undervisningen 

av ämnena handlade om atomer och periodiska systemet, något hon anser sig själv inte vara 
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bra på.  Flertalet av de intervjuade framhävde dock att det inte är exempelvis periodiska 

systemet eller grundämnena som kemi och fysik i förskolan ska handla om, utan det är ett 

annat innehåll.  

 
Ja alltså tänker man kemi själv när man gick i skolan då så så var det ju sitta där i 
salen med sina provrör och blanda och så rök det och så poffa det och lite så. Men 
jag menar det är ju så mycket annat… Men det är förhoppningsvis inte den bilden 

barnen av idag får med sig till framtiden… (Anna) 
 

 

4.2	  Förskollärarnas	  tankar	  om	  begreppen	  

4.2.1 Förmågan att ta till sig nya begrepp 
Respondenterna ansåg alla att begreppen kemiska processer och fysikaliska fenomen var 

svåra att förstå och låter mer invecklade än vad de behöver vara.  Förskollärarna Ellinor, Anna 

och Sandra, som alla är över 35 år och varit verksamma i minst nio år uttryckte att äldre 

förskollärare, som de själva, förmodligen har svårare för att tolka och definiera begreppen än 

vad de yngre förskollärarna har. Tanken att äldre förskollärare har svårare för att tolka 

begreppen, delade även Ida och Ann-Kristin, som båda är under 27 år och varit verksamma i 

mindre än fem år. De uttryckte sig på följande sätt under intervjun: 

 
Många, speciellt äldre, pedagoger kan ju bli lite rädda för de här orden… (Ida) 

(Red. kemiska processer och fysikaliska fenomen)  
 

För en förskollärare som kanske inte har gått en utbildning nyligen eller såhär, man 
kanske behöver förklara de begreppen lite ytterligare för pedagoger för att man 

lättare ska kunna jobba med dem. (Ann-Kristin) 
(Red. kemiska processer och fysikaliska fenomen)  

 

 

4.2.2 Innebörden av kemiska processer och fysikaliska fenomen  
En del av förskollärarna framhöll att begreppen går in i varandra och har svårt att skilja fysik 

och kemi åt. Nedan följer exempel på respondenternas uttryck: 

 
”Jag tycker det är svårt att veta vad som är fysik och vad som är kemi... Jag vet 

egentligen inte vad som är kemi och vad som är vad… Jag tänker på atomer och så, 
och periodiska system och sånt som jag inte är så bra på.” (Sandra) 

… naturvetenskap, de fyra ämnena som ingår i det de går ju ofta ihop med varandra 
så. (Ann-Kristin) 
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Flertalet förskollärare kunde knyta an till minst ett exempel av ämnena när de funderat en 

stund. Ellinor kopplade fysik till motståndslagar, kraft och vikt, mer åt det matematiska hållet 

vilket även Pia gjorde. Ida och Ann-Kristin ansåg istället att vatten var lättaste sättet att 

relatera till. Ida uttryckte vidare att i arbete med vatten finns det flera fysikaliska fenomen, 

bland annat ytspänning. Hon anser dock att fysik och kemi kan även ske utomhus och 

kemiska processer kan vara att bladen ändrar färg och dör.  

 
Alltså det första som dyker upp är ju formler och så, ämnen alltså grundämnen och, 
men även alltså varför hur det blir varmt och kallt i vattnet… varför blir det vinter 

och kallt… att det finns en naturvetenskaplig förklaring. (Ann-Kristin) 
 

Och fysikaliska ja fysik det händer ju överallt men även där tycker jag nästan är 
lättast är lättast att koppla det till vatten. (Ida) 

 
Men fysik är ju för mig lite mer kraft och motstånd och vikt och lite mer åt det 

matematiska hållet, med vikt och längd… Alltså det är mycket det här med drag och 
motstånd och magnetiskt och så… (Ellinor) 

 

4.3	  Förskollärarnas	  resonemang	  kring	  läroplansmålet	  

Under intervjun fick respondenterna läsa det utdragna målet gällande naturvetenskap där kemi 

och fysik ingår. Det utdragna målet kan läsas nedan.  

 
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap 

och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt  
enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s.10) 

4.3.1 Kemi & fysik utesluts omedvetet 
När respondenterna talade övergripande om målet pratade de i större utsträckning om natur 

och biologi än om kemi och fysik. Majoriteten av förskollärarna lyfte främst samband i 

naturen, upplevelserna utomhus och kunskapen om växter och djur som hänvisning till målet. 

Det var dock en respondent som hänvisade till kemi och fysik som första tanke om målet. 

Sandras första tankar, efter läsning av målet, var att målet är väl använt. Dock poängterar hon 

att man arbetar med målet men hänvisar egentligen bara till de två övre raderna och utesluter 

därmed kemiska processer och fysikaliska fenomen. Ellinor, Ida och Anna uttryckte 

nedanstående tankar efter genomläsning av målet: 

 
Jag tänker ju mycket på skogen och alltså just årstiderna, miljö, naturen helt enkelt. 

Kanske inte så jättemycket om kemiska processer och fysikaliska fenomen. (Ellinor) 
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…eftersom vårt nya projekt handlar om träd så går ju det in väldigt mycket i detta att 
barnen får en större förståelse för naturvetenskap eftersom vi är ute i skogen mycket. 

(Ida) 
 

Alltså just det som vi precis nu har gjort, alltså kemiska processer är ju allt från och 
göra kanske såna här vulkaner som bubblar och blanda färg när vi målar … Och 

fysikalsika fenomen är ju sopbubblor kanske, blås en bubbla och se hur den flyger, 
vad händer? varför smäller den? Du kan ju gå vidare hur långt som helst. (Anna) 

 

4.3.2 Kemi & fysik väljs bort medvetet 
Vidare menade Sandra att uteslutandet av kemi och fysik i förskolan beror på att man har för 

dålig kunskap i ämnet, alltså vad begreppen innebär. Hon uttryckte att man som förskollärare 

istället stannar kvar i det som känns tryggt och har goda kunskaper om, vilket övervägande 

respondenter uttryckte att de kände i delen av målet som rör biologi. Under intervjun yttrade 

sig Sandra på följande sätt angående att arbeta med kemiska processer och fysikaliska 

fenomen: 

 
Jag vet ju att man ska, att vi också ska jobba med det men jag är dålig på det och det 
är ju för att man inte har så bra ämneskunskap så jag tror att man behöver kunna rätt 

så mycket för att kunna bryta ner det till det lilla. 
 

För att kunna arbeta med målet, som innehåller kemi och fysik, uttryckte merparten av 

respondenterna att det måste brytas ner och omvandlas ”det är ju liksom allt, sen beror det ju 

på hur man bryter ner det” (Anna). Flertalet uttryckte att om man tänker på begreppen som 

svåra så blir de även svåra att genomföra. Anna resonerade kring att begreppen låter 

krångligare än vad de behöver vara och det handlar om hur man själv läser, bryter ner och 

tänker kring målet. Annas och Idas uppfattningar om detta presenteras nedan: 

 
… om man säger en kemisk process så låter det väldigt avancerat men egentligen är 

det bara ånga, is och vatten. (Ida) 
 

Tänker man att det är jättesvårt, för att det låter ju svårt så blir det ju ett hinder, men 
tänker man att det är jättelätt och att det faktiskt inte är krångligare än att blanda färg 
eller ha en såpbubbla eller se om stenen sjunker eller flyter så är det inget krångligt 

(Anna) 
 

4.4	  Hur	  verkställer	  förskollärarna	  målet	  i	  verksamheten	  

4.4.1 Inspiration till aktiviteter med kemi och fysik  

När förskollärarna uttryckte varifrån de fann inspiration till att arbeta med kemi och fysik 

talade hälften av respondenterna om att utgå från barnens intresse och frågor. Sandra menade 
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att frågorna från barnen kan handla om varifrån saker kommer eller hur något kan växa. En 

respondent påtalade att det finns litteratur som ger flera exempel på experiment som vem som 

helst kan genomföra. Övriga respondenter hänvisade till att fånga kemi och fysik i 

vardagssituationerna så som i utomhusvistelsen. Exempel på respondenternas uttryck om 

inspirationskällor eller metoder för att lyfta ämnena i verksamheten lyder nedan: 

 
Man pratar mycket om idag att man ska utgå ifrån barnens intressen på förskolan 

och det är så vi jobbar hela tiden. (Pia) 
 

… vi jobbar ju inte med kemi och fysik på det sättet här utan vi jobbar ju med 
naturvetenskap i vardagen med barnen så (Ann-Kristin) 

 
Inspirationen kommer ju från barnen, det dem är intresserade av, det är det vi går 
vidare med, inriktade vi ju hela tiden oss vart deras intresse leder oss. Så det är ju 

dem som är den stora inspirationen till det arbetet. (Ida) 
 

Sen skriver vi ju liksom, kör vi ju en mindmap och skriver, det är bara att idéspruta 
det värsta man kan och sen är det ju bara att försöka hitta aktiviteter utifrån det som 

man kan få in. (Anna) 
 

Detta vidareutvecklade en förskollärare som menade att vilka aktiviteter som genomförs i 

verksamheten delvis beror på årstiderna ”vissa perioder jobbar man mycket med naturen för 

då är det höst…sen är det mitt i smällkalla vintern och det är kanske inte allt intressant, då 

jobbar man med andra grejer” (Ellinor).  

 

4.4.2 Förskollärarnas exempel på aktiviteter 

Övergripande talade förskollärarna under intervjun om experiment och undersökande i olika 

former. De experimenten som nämndes av större delen av respondenterna var att undersöka 

om föremål flyter eller sjunker, omvandling mellan is och vatten samt varmt och kallt, blanda 

färger samt olika experiment med bakpulver exempelvis att tillverka flytande lava i en vulkan. 

Flertalet respondenter blev under intervjun medvetna om bakningen som en möjlig aktivitet 

att beröra kemiska processer. Vid bakningen ges ett tillfälle att diskutera en kemisk process 

med barnen, detta enligt Sandra i form av frågor som varför muffinsen reser sig eller varför 

degen växer.  Två av de tre respondenter som arbetar med de yngsta barnen uttryckte vikten 

av att arbeta med sinnena. Detta för att barnen ska få en konkret upplevelse, det handlar om 

att lyfta de yngre barnens upptäckter då de är lika viktiga som de äldre barnens utforskande. 

Utdrag av ett antal respondenters exempel presenteras nedan: 
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… där kunde man ju få in hur mycket som helst liksom vad som sjunker och vad 
som flyter och vad som, alltså hur det ändrar och ytspänningen och ja, alltså sådana 

grejer, tycker jag ingår i detta då. (Anna) 
 

lika så har vi använt bollar till exempel, bara det att kasta upp de i luften och se vad 
som händer liksom, olika sorters bollar vi har inne hos oss, de väger olika mycket, 
de är olika stora och kastar man upp dem så kanske dem kommer ner olika snabbt 

och dem landar och det känns olika att få dem på sig, alltså såna saker (Ann-Kristin) 
 

…men annars är det väl mest bakning man får in i det, man kan göra lite experiment 
med bakpulver, inte bara baka då, men vi har gjort någon lava vulken och så här. 

Men inte mycket, tyvärr. (Ellinor) 
 

4.4.3 Syftet med det naturvetenskapliga arbetssättet 

Alla respondenterna talade om experiment för att beröra kemiska processer och fysikaliska 

fenomen men majoriteten framhöll att vikten inte ligger i att det blir ett korrekt resultat på 

experimentet. De uttryckte istället att det är processen under experimentet som är det viktiga 

och att barnen då på ett lekfullt sätt får prova och utforska. Detta lyfte Ellinor på följande sätt:  

 
Vad resultatet blir, alltså om det funkar eller ej, det är inte målet för mig utan det är 
själva processen och upplevelsen som blir målet… Sen om man lyckas eller ej, det 

kan man strunta i. 
 

 

4.4.4 Förskollärarens roll i arbetssättet 

Respondenterna uttryckte att deras roll är att bjuda in barnen och göra dem nyfikna i 

aktiviteten. Flertalet menade också att man som förskollärare är delaktig och närvarande samt 

utmanar barnen framåt. En respondent ansåg att rollen i aktiviteter med kemi och fysik skiljer 

sig från andra aktiviteter, vars uttryck resonemang följer nedan: 

 
På ett sätt kan man ju vara det eftersom jag tänker att när man gör lite experiment 
och när man visar på lite av dessa då leder man ju lite. Men när det kreativa och 

ateljearbete då visar du ju nästan aldrig någonting utan då låter du ju barnen själva få 
skapa det som dem utefter bilder, saker och sådär du ritar ju nästan aldrig före och 

visar hur det ska se ut men i kemi och fysik kan jag tänka mig att man visar först för 
barnen så det är klart att där kan ju kanske det skiljas lite på det sättet tänker jag men 

på ett annat sätt så är man ju fortfarande samma pedagog ändå.  (Ida) 
 

Samtliga förskollärare framhöll att det handlar om att ställa frågor till barnen och förtydligade 

att frågorna ska vara öppna och leda barnens resonemang vidare. Sandra uttryckte i intervjun 

vad hon anser att frågorna ska leda till: 
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Min roll ser jag som där får man ta ett steg tillbaka och ställa just de här öppna 
frågorna… Det är ju deras tankar, alltså inte vad som är rätt eller fel eller ett svar på 
vad som händer utan hur de ser det och hur de tolkar det och deras tankar kring det.  

 

En vidare koppling på hur frågorna ska formuleras gav Ellinor: 

 
Men att vara med och ställa de rätta frågorna… ställa frågorna så att man kommer 
vidare i resonemanget ”Varför? Vad händer nu? Hur kan vi göra? Varför blir det 

så?” och få igång diskussionen lite grann. 
 

4.5	  Uppnåelse	  av	  läroplansmålet	  

Majoriteten av respondenterna ansåg att de når upp till målet. Ellinor uttryckte dock att man 

når upp till målet ”olika bra vid olika tidpunkter”, alltså att man inte kan arbeta med alla mål 

samtidigt. Trots att flertalet ansåg att de når upp till målet så uttryckte hälften av 

förskollärarna ett ifrågasättande angående när målet verkligen är uppfyllt. Exempel på denna 

tankegång följer nedan: 

 
Ska vi liksom bara klappa oss själva på axeln och säga ”Ja vi har gjort ett denna 

terminen, bra då kryssar vi den” eller ska man liksom se det som något större? (Ida) 
 

… jag tror inte heller att man kan säga att man har uppnått det helt, man kanske har 
gjort det under en termin, måste ju bestämma en tid då ”Ja till jul så ska vi kolla vad 
vi har gjort under hösten”, men det är ju någonting som måste fortgå hela tiden ju. 

(Ann-Kristin) 
 

Man går inte in på den sista delen utan man tänker att då gör vi det sen någon annan 
gång fast det är lätt att man inte går i den hörnan liksom… ”Ja men vi har jobbat 

med naturvetenskap, men man har bara jobbat med halva målet och då har man ju en 
bit kvar”. (Sandra) 

 
 
Den enda som uttryckte att verksamheten inte uppnår målet är Sandra. Hennes erfarenhet är 

att flera verksamheter enbart berör första halvan av målet och på grund av detta bör man inte 

säga att målet uppnås. Hon har i flera verksamheters grovplaneringar sett att ingen nämner 

biten med kemiska processer och fysikaliska fenomen utan endast berör de andra områdena i 

målet. Sandra ansåg att anledningen till att kemi och fysik inte berörs är på grund av för 

dåliga ämneskunskaper ”jag tror att man måste ha ämneskunskaper och man måste ha ganska 

mycket ämneskunskaper för att man ska, alltså kunna veta hur man ska utmana barnen i det… 

man hamnar ofta i det här trygga med samband i naturen”. Denna koppling mellan kunskapen 

och måluppfyllelsen gjorde även Ann-Kristin som uttryckte: 

 
Man får ju verkligen bryta ner kemiska processer och fysikaliska fenomen ”Vad står 
det för i min verksamhet?”… För förstår man inte riktigt vad det innebär, vilket är 



 26 

en tolkning, och jag kan inte säga att jag alltid riktigt har förstått, riktigt djupt vad 
det är, då kanske man har problem att uppnå det.  

 

Två av de respondenter som ansåg att de når upp till målet uttryckte dock att man först i 

efterhand ser att målet kan passa in i en redan genomförd aktivitet. Även Sandra som ansåg att 

hon inte når upp till målet uttrycker att hon i efterhand kan se att ämnena har berörts men att 

hon inte är medveten om det i situationerna.  

 

4.6	  Förskollärarnas	  åsikter	  kring	  revideringens	  syfte	  

4.6.1 Tankar om de reviderade begreppen 
Samtliga respondenter framhöll att revideringen av begreppen kemiska processer och 

fysikaliska fenomen i läroplansmålet genomfördes för att det skulle förtydligas. Majoriteten 

av förskollärarna ansåg vidare att förtydligandet av begreppen lyfte fram vilka ämnen som 

ingår i naturvetenskap förutom natur och biologi. Anna uttryckte att hennes tolkning av det 

föregående begreppet naturvetenskapliga fenomen enbart innefattade natur, vilket för henne 

verkställdes genom vistelse i skogen och undersöka träd och växter. Vidare menade Anna att 

revideringen av målet tydliggjorde att kemi och fysik ingår i naturvetenskap ”… det är lättare 

att det står såhär än som det stod innan för då tänker man bara natur. Natur och natur och 

natur”. Två av respondenterna ansåg inte att begreppen har blivit tydligare. De är medvetna 

om att avsikten var att göra det lättare att förstå men enligt dem är begreppen fortfarande 

svåra att tolka. Ann-Kristin framhöll att ytterligare ett förtydligande om vad begreppen 

innebär skulle behövas, då hon tror att många förskollärare hade behövt hjälp med detta. Även 

Ida ifrågasatte revideringen av begreppen i läroplansmålet på följande sätt: 

 
De ansåg väl att de har gjort det lättare för oss att förstå och gå in mer på djupet tror 
jag egentligen. Men det betyder ju nästan samma sak… De använder mer svåra ord 

för att det ska vara mer komplicerat att göra, det betyder samma sak men det ska 
vara svårare att förstå emellanåt. Och då undrar man vad var poängen med detta? 

 
 

4.6.2 Revideringens påverkan på arbetssättet 

Överlag talade respondenterna om att revideringen har inneburit en ökad medvetenhet hos 

dem. Ellinor framhöll att man förr kunde klara sig på att gå till skogen men det gör man inte 

idag, utan man måste göra mer vilket hon anser är positivt. Ida uttryckte under intervjun att 

man har arbetat med kemi och fysik i verksamheten tidigare också ”bara att det nu finns det 
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liksom finare ord på det”. Ett exempel på vad revideringen har genererat enligt Ann-Kristin 

lyder:  

 
… kanske man gjorde naturvetenskapliga saker varje dag med barnen men man 
tänkte kanske inte i naturvetenskapliga termer som man gör nu, och det är nog 

läroplanens del, att man har blivit mer medveten.  
 
 

Sandra är den enda respondent som uttryckte att revideringen av begreppen inte har genererat 

i mer arbete med kemi och fysik. Hon tror att man fortfarande enbart behandlar den första 

delen av målet eftersom det är de områdena man känner sig trygg med, och för att kunna 

bearbeta den sista delen behövs mer ämneskunskap kring kemi och fysik. 

 
 

4.7	  Behovet	  av	  fortsatt	  utveckling	  	  

Oavsett om respondenterna ansåg att revideringen har genererat i att påverka arbetssättet eller 

inte så uttryckte majoriteten en efterfrågan av ytterligare förtydligande av begreppen. Detta 

uttalar Ann-Kristin enligt följande:  

 
Man kanske behöver förklara begreppen lite ytterligare för pedagoger för att man 

lättare ska kunna jobba med det, för jag tror att många pedagoger gör det men man 
kanske inte förstår innebörden. 

 

En förskollärare menade att verksamheten skulle behöva en lista med förklaringar över vad 

som är kemi och vad som är fysik. Ungefär hälften uttryckte ett behov av mer litteratur med 

tips och konkreta exempel på aktiviteter inom kemi och fysik, varav en av de specifikt 

påtalade önskemål av en bok riktad mot ett- och tvååringar som är skriven av pedagoger.  

 

Sandra uttryckte vikten av en ökad ämneskunskap som en del av lösningen på uteslutandet av 

kemi och fysik. Denna ämneskunskap, ansåg hon, att man själv som förskollärare bör 

införskaffa ”för det ligger ju på ens uppdrag”, dock betonade hon att ”då måste ju kanske 

någon ställa kraven med” och att detta krav ska komma från förskolechefen. Ellinor 

efterfrågar fortbildning gällande kemi och fysik men uttryckte att detta är eftersatt i den 

kommun hon är verksam i. Emellertid ser hon en stor möjlighet gällande den personliga 

kompetensutvecklingen när hon som handledare tar emot lärarstudenter. Hon poängterade att 

genom mötet med lärarstudenter får hon kunskapen på plats i verksamheten med en gång. 
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Vidare ställer hon ett stort hopp om en lösning angående uteslutandet av kemi och fysik på 

nyutexaminerade förskollärare och uttryckte följande: 

 
För jag tror att många är rädda och man vet inte riktigt vad man ska göra… jag är 

helt övertygad om det och jag tror att ju fler nya som kommer in, nyutexaminerade 
som inte har det här ”Aaah, kemi och fysik, vad tråkigt och vi kan inte det” så 

kommer det att lösa sig. 
 

…det är roligt att det satsas, att nya studenter vill satsa på detta och vill göra detta 
för att det har ju varit lite så att för att bli förskollärare har du gått samhälle eller så 
har du gått barn och fritid och då har du ingenting av fysiken eller kemin och inte 

ens matematiken mer än precis basen liksom. Och det är ju inte det du kan använda 
här 

 

4.8.	  Sammanfattande	  analys	  

Ovanstående resultat indikerar på att begreppen kemiska processer och fysikaliska fenomen är 

svåra att definiera för förskollärare. Det är lättare för dem att nämna vad som kan ingå i kemi 

och fysik än att definiera vad de kemiska processerna och fysikaliska fenomenen innebär 

vilket borde vara ett krav för att kunna uppfylla läroplansmålet. Resultatet tyder även på att 

biologi är ett mer självklart ämne inom begreppet naturvetenskap men revideringen av 

begreppet naturvetenskapliga fenomen har inneburit ett förtydligande i att kemi och fysik 

även ingår och ska beröras i aktiviteter inom naturvetenskap. Revideringen har således gjort 

skillnad i att klä förskollärarna i de naturvetenskapliga glasögonen för att kunna 

uppmärksamma kemi och fysik i verksamhetens vardag. Detta indikerar vidare på att 

förskollärarna anser ett av syftena med revideringen av begreppet naturvetenskapliga fenomen 

har uppfyllts, nämligen vad begreppet naturvetenskap innefattar. Trots att begreppen kemiska 

processer och fysikaliska fenomen har lyfts fram i målet, handlar de första spontana tankarna 

om hela läroplansmålet främst fortfarande om natur och biolog och inte om kemi och fysik.  

 

Vi uppmärksammade två mönster i förskollärarnas uttryck angående berörandet av kemi och 

fysik i verksamheten. Det ena resonemanget om arbetet med kemi och fysik handlade om att 

de var omedvetna om delen kemiska processer och fysikaliska fenomen i målet. Vid första 

tankarna om målet nämnde de överlag enbart natur och biologi. Den andra delen handlade om 

att de medvetet valde att inte beröra kemi och fysik på grund av för lite kunskap inom 

området. Dock kunde samtliga under intervjuns gång koppla kemi och fysik till exempel eller 

genomförda aktiviteter, vilket ändå indikerar på att dem arbetar med ämnena.  
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Vi ser även ett mönster i respondenternas exempel på aktiviteter som behandlar kemiska 

processer och fysikaliska fenomen då samma exempel presenteras flertalet gånger. Detta 

tolkar vi som att det finns ett antal mer brukliga aktiviteter som flera förskollärare är bekanta 

med. Dock tyder resultatet på att aktiviteterna tillskrivs innehålla kemi och fysik efter 

genomförandet istället för att vara ett medvetet valt mål att beröra innan aktiviteten påbörjas. 

Vår tolkning är att ovanstående metod för att uppnå är hur förskollärarna verkställer kemiska 

processer och fysikaliska fenomen i förskolan.  Således pekar detta på att målet med kemiska 

processer och fysikaliska fenomen inte är prioriterat i verksamheterna då det inte är ett 

avsiktligt fokus vilket i sin tur leder till att den delen av målet blir eftersatt. Det är alltså 

vanligen enklare att verkställa första delen av målet som innehåller natur och biologi i 

förhållande till delen som berör kemiska processer och fysikaliska fenomen. Resultatet visar 

att metoden för att verkställa det naturvetenskapliga målet som berör kemi och fysik innebär 

att låta barnen undersöka och upptäcka medan förskollärarens ansvar är att leda barnen vidare 

via frågor som utmanar. Förskolläraren måste därför vara närvarande och medforskande i det 

naturvetenskapliga arbetssättet för att få syn på barnens upptäckter och förstå deras 

resonemang för att på så vis kunna gå vidare i arbetet.  

 

Resultatet tyder på att man som förskollärare kan lära ut någonting som man själv inte kan 

definiera men trots denna antydning framgår det även att förskollärarna behöver ytterligare 

definition av begreppet och djupare ämneskunskap inom kemi och fysik. Vår tolkning av 

resultatet är därför att begreppen behöver revideras ytterligare eller att förskollärarna erbjuds 

kompetensutveckling inom betydelsen och innebörden av kemiska processer och fysikaliska 

fenomen för att kunna tolka och verkställa hela målet. 
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5. Diskussion 

5.1	  Metoddiskussion	  

I förhållande till studiens syfte och de resultat som framkom var kvalitativa intervjuer en 

metod som var lämplig för att få svar på våra problemformuleringar. Om vi hade valt att 

basera studien på en enkätundersökning hade risken varit stor att vi inte fått det djup och den 

öppenhet som krävs enligt det fenomenografiska perspektivet för att få reda på olika 

människors uppfattningar. Dock kan vi i efterhand känna att vi hade velat komplettera med 

ytterligare följdfrågor för att vidareutveckla några svar från respondenterna. Det hade även 

varit av intresse att observera förskollärarna i verksamheten för att komplettera 

respondenternas svar med deras handlingar och på så vis jämföra om teori och praktik 

genomsyrar varandra. Detta hade dock medfört att vi inte hade kunnat tala om vad vi skulle 

observera eftersom det skapat förutsättning för en tillrättalagd situation samt att 

observationerna hade fått genomföras under en längre period för att kunna fastställa ett 

resultat.  

 

Efter genomförandet av intervjuerna ställde vi oss frågande till om svaren var trovärdiga eller 

tillrättalagda. Detta eftersom intervjufrågorna handlar om förskollärarens uppdrag, vilket kan 

göra att respondenterna skulle kunna känna det som om ett misslyckande med sitt uppdrag 

och inte vill tala öppet om det. Till följd kan det bli att de framställer eller tillrättalägger 

svaren för att uppdraget ska uppnås. På grund av detta ställer vi oss frågande till om 

respondenterna verkligen menar att man kan uppnå ett mål vars innebörd man inte förstår. 

 

Fenomenografin som vald metod genererar att vi får ta del av olika människors uppfattningar 

angående företeelserna kemi och fysik i förskolan.  I detta perspektiv är vi medvetna om att 

begreppen kemiska processer och fysikaliska fenomen kan ha olika innebörder för olika 

förskollärare vilket ligger till grund för våra slutsatser. För att uppmärksamma dessa varierade 

uppfattningar valde vi att intervjua förskollärare med olika bakgrund när det gäller ålder, 

kommun och antal verksamma år. Dock kan en nackdel i det fenomenografiska perspektivet 

ligga i att vi gjort en subjektiv tolkning av resultatet. Vår respektive förförståelse präglar 

oavsiktligt analysarbetet trots att vi strävat efter att vara neutrala vid tolkningen av resultatet. 
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En fördel i analysarbetet har varit att vi varit två, detta har inneburit att båda har läst och 

tolkat och därefter tillsammans kritiskt granskat varandras tolkningar av resultaten.  

5.2	  Resultatdiskussion	  

Resultatet visar att förskollärarnas uppgift och ansvar i det naturvetenskapliga arbetssättet 

ligger i att leda arbetet i aktiviteten vidare och vara närvarande tillsammans med barnen. 

Respondenterna påtalar även vikten av att ställa frågor som utmanar barnen vidare vilket även 

litteraturen talar för (Lpfö 98 2010; Elfström et al. 2008). Elgeest (1996) uttrycker att 

produktiva frågor är en viktig del i det naturvetenskapliga arbetssättet vilket vi kopplar till 

merparten av respondenternas svar. De talar om att ställa frågor som utmanar och leder barnen 

vidare men benämner inte frågorna som produktiva. Resultatet visar på att respondenterna 

delvis använder sig av det naturvetenskapliga arbetssättet i form av att ställa öppna frågor. Vi 

ser många fördelar med att använda arbetssättet som en genomsyrande metod i verksamhetens 

vardag. Detta då barnen själva får upptäcka och utforska problemen och situationerna vilket 

litteraturen uttrycker är en naturlig egenskap hos barn (Elfström et al. 2008; French 2004; 

Persson Gode 2008). Vi ställer oss dock frågan om den naturliga egenskapen med 

upptäckandet och utforskandet bibehålls om den inte uppmuntras och utmanas av 

omgivningen, vilket i detta fall blir av förskolläraren?  

 

Resultatet tyder på att målet med kemiska processer och fysikaliska fenomen ofta appliceras 

under aktiviteterna eller i efterhand. Det vill säga antingen insåg förskollärarna i efterhand att 

dem behandlat kemi och fysik eller insåg de det under aktivitetens gång och valde att lyfta 

ämnena spontant med barnen. Med detta som grund anser vi att om man inte kan sätta ord på 

lärandeobjektet innan aktiviteten påbörjas kan man inte vara medveten om att det genomförs 

eller uppnås. I detta fall hade förmodligen förskollärarnas medvetenhet kring kemi och fysik 

framkommit om delen med kemiska processer och fysikaliska fenomen hade varit ett 

medvetet centralt val att beröra innan aktiviteten påbörjats. Utifrån detta resonemang ställer vi 

oss frågan om man kan uppnå målet om man inte aktivt varit medveten om det syftet under 

aktiviteten?  Om barnen leker utomhus och tittar på när snön smälter i vattenpölen utan att 

förskolläraren lyfter den kemiska processen eller frågor runt den, kan förskolläraren då säga 

att målet har arbetats med och uppnåtts? Flertalet respondenter anser sig uppnått målet då de i 

efterhand insett att det delvis var kemi och fysik som behandlades men de ställer sig frågande 

till när ett mål egentligen är uppnått.  
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Majoriteten av respondenterna menade att yngre förskollärare bör ha lättare för att förstå 

innebörden av begreppen kemiska processer och fysikaliska fenomen. Det var även en 

respondent som tydligt framhöll att nyutexaminerade förskollärare samt lärarstudenter skulle 

bidra till att lösa problemet med avsaknaden av kemi och fysik. Detta eftersom de, enligt 

respondenten, har mer kunskap inom kemi och fysik samt vetskap om hur det skulle arbetas 

med i förskolan. Dessa resonemang känner vi en oenighet till enligt våra erfarenheter. Vi kan 

dels känna att vi har fått kunskap om ämnena i utbildningen men inte i det omfång som vi 

anser behövs för att knyta det till förskolans verksamhet. Vi kan även känna att det är 

förskollärare som varit verksamma längre som har större kunskap om hur ämnena kan 

implementeras i praktiken. Med utgångspunkt i respondenternas uttryck och våra erfarenheter 

anser vi att de svårigheter som den enskilda förskolläraren kan se inom verkställandet och 

tolkning av kemi och fysik skulle kunna lösas med hjälp av arbetslagets sammanlagda 

kompetens då alla kan bidra med olika delar.  

 
I redovisningen av regeringsuppdraget skulle omformuleringen av begreppet 

naturvetenskapliga fenomen ge förskollärare en insikt i vad begreppet innebär för att på så vis 

skapa förutsättningar för att arbeta med även kemi och fysik. Enligt vår uppfattning stämmer 

resultatet av vår undersökning delvis överrens med revideringens intentioner. Det har, enligt 

resultatet, blivit tydligare för förskollärarna att kemi och fysik ingår i begreppet 

naturvetenskap. Respondenterna valde tidigare mestadels att arbeta med natur och biologi, 

något som studier innan revideringen även framhåller (Johansson & Lahti 2009) men efter 

revideringen är förskollärarna mer medvetna om att kemi och fysik ingår. Resultatet visar 

dock på att ett nytt problem har uppstått för förskollärarna vilket är att de inte anser sig förstå 

innebörden av de nya begreppen. Respondenterna menar vidare att de inte har tillräckliga 

kunskaper inom ämnena vilket är en förutsättning för att kunna få syn på barnens kemiska och 

fysikaliska upptäckter (Elfström et al. 2008). Tidigare studie visar även på att förskollärarens 

kompetens, inställning och intresse inom de aktuella ämnena är avgörande för hur stor plats 

de får i verksamheten (Skolverket 2009; Harlen 2008; Thulin 2006). Resultatet visar på att 

begreppen och ämnena uppfattas som negativt laddade vilket vi således anser kan leda till att 

ämnena inte lyfts på ett lustfullt och engagerat sätt från förskollärarens sida eller inte lyfts 

alls. Dock uttrycker respondenterna att de vill arbeta med ämnena men efterfrågar mer 

kompetens vilket enligt förskollärarna och läroplanen ligger på förskolechefens ansvar. De 

efterfrågar även ytterligare förklaring av begreppen för att skapa förutsättningar för att kunna 

arbeta med kemiska processer och fysikaliska fenomen. Utifrån dessa resultat samt statens 
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uttryck om en nödvändig kompetenssatsning utifrån förändringarna efter revideringen, ställer 

vi oss i samstämma med Skolinspektionen frågande till Förskolelyftets innehåll. Detta gör vi 

med argumentet att enbart matematik och språkutveckling lyfts och inte naturvetenskap.  

Intentionen med revideringen var att lyfta fram vad som ingår i begreppet naturvetenskap 

samt att ämnet var eftersatt i verksamheterna så hur ska detta kunna göras om 

kompetensutveckling inom naturvetenskap inte ges åt förskollärarna? 

 

 Efter studiens genomförande anser vi att vidare studier inom ämnet hade varit intressant och 

aktuellt eftersom den reviderade läroplanen enbart använts i två år. En aspekt vore att göra en 

mer omfattande studie utifrån studiens frågeställningar och då vore det även intressant att 

komplettera med observationer. Vi ser även ett förslag till att utföra studien om några år 

eftersom förskollärarna då har fått arbeta aktivt med läroplanen under en tid. Utifrån detta 

hade det även varit av intresse att undersöka om det nya förskollärarprogrammet följer 

läroplanens revidering, fokuserar den utbildningen mer på de förändrade delarna efter 

revideringen då Utbildningsdepartementet vill att detta lyfts mer i verksamheterna?   
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6. Sammanfattning 
Tidigare studier visar att förskollärare ser svårigheter i att lyfta de naturvetenskapliga ämnena 

i förskolans verksamhet (Berglund & Jönsson 2008). Skolverkets förslag om förtydligande av 

läroplanen visade även på att naturvetenskap gavs för liten del i verksamheten (2009). Utifrån 

detta syftar studien till att undersöka vilken inställning verksamma förskollärare har till de 

begreppen kemiska processer och fysikaliska fenomen som tillkom i den reviderade läroplanen 

för förskolan. Vi har utgått ifrån följande frågeställningar: 

 

Hur uppfattar och tolkar förskollärare begreppen enkla kemiska processer och fysikaliska 

fenomen? 

Hur anser förskollärarna att de verkställer målet med enkla kemiska processer och fysikaliska 

fenomen?  

Hur har revideringen av begreppet naturvetenskapliga fenomen förändrat förskollärarnas 

förståelse av målet? 

 

Studien genomfördes utifrån ett fenomenografiskt perspektiv med intentionen att lyfta olika 

förskollärares uppfattning av ett problemområde vilket i detta fall är kemi och fysik i 

förskolan. I det fenomenografiska perspektivet framhålls det språkliga uttrycket som den 

främsta vägen till människors uppfattningar. Därav gjordes valet att utföra kvalitativa 

intervjuer med sex verksamma förskollärare i olika åldrar, olika antal verksamma år samt 

olika avdelningar på tre förskolor. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon, 

transkriberades och analyserades slutligen för att finna mönster och olikheter i materialet.  

 

Utifrån analysen urskiljdes ett antal kategorier som samtliga respondenter berörde under 

intervjun. Resultatet visade på att samtliga förskollärare upplevde att begreppen kemiska 

processer och fysikaliska fenomen samt kemi och fysik är negativt laddade och delvis 

kopplade till deras egen skolgång. Flertalet av respondenterna lyfte att äldre förskollärare 

förmodligen har svårare för kemi och fysik än de yngre. Men de uttryckte även att begreppen 

är svåra att förstå men låter mer invecklade än vad de behöver vara. Respondenterna 

hänvisade till experiment med att flyta och sjunka, omvandling mellan is och vatten, blanda 

färger och bakning som exempel på kemi och fysik i verksamheten, de påtalade att finna de 

vardagliga situationerna för ämnena. Vidare visade resultatet på att kemi och fysik antingen 

glöms bort och ersätts med biologi eller utesluts medveten på grund av bristande kompetens. 



 35 

Majoriteten av respondenterna uttryckte att revideringen har tydliggjort att kemi och fysik 

ingår i de naturvetenskapliga ämnena och att dessa ska lyftas i verksamheten. Två av 

respondenterna framhävde dock att begreppen fortfarande anses svåra att tolka och flertalet av 

respondenterna anser att det behövs ytterligare förtydligande av begreppen. Merparten av 

respondenterna uttrycker behov av kompetensutveckling inom ämnena för att kunna arbeta 

mer med dessa i verksamheten.  

 

Enligt vår uppfattning stämmer resultatet av vår undersökning delvis överrens med 

revideringens intentioner. Det har, enligt resultatet, blivit tydligare för förskollärarna att kemi 

och fysik ingår i begreppet naturvetenskap. Respondenterna valde tidigare mestadels att 

arbeta med natur och biologi, något som studier innan revideringen även framhåller 

(Johansson & Lahti 2009) men efter revideringen är förskollärarna mer medvetna om att kemi 

och fysik ingår. Resultatet visar dock på att ett nytt problem har uppstått för förskollärarna 

vilket är att de inte anser sig förstå innebörden av de nya begreppen.  

 

Utifrån resultaten samt statens uttryck om en nödvändig kompetenssatsning utifrån 

förändringarna efter revideringen, ställer vi oss i samstämma med Skolinspektionen frågande 

till Förskolelyftet II’s innehåll. Detta gör vi med argumentet att fokus enbart ges åt matematik 

och språkutveckling och inte åt de naturvetenskapliga ämnena.  Intentionen med revideringen 

var att lyfta fram vad som ingår i begreppet naturvetenskap samt att ämnet var eftersatt i 

verksamheterna, så hur ska detta kunna göras och åtgärdas om kompetensutveckling inom 

naturvetenskap inte ges åt förskollärarna? 
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8. Bilagor 

8.1	  Intervjuformulär	  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare tolkar och avgränsar samt 

verkställer målet som rör naturvetenskap. Undersökningen kommer att riktas mot begreppen 

enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

 
 

1. Hur	  länge	  har	  du	  arbetet	  som	  förskollärare?	  	  
	  

2. Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  på	  denna	  avdelning?	  	  
 

3. Vilken	  ålder	  har	  ni	  på	  barnen?	  
	  

4. Har	  ni	  någon	  speciell	  inriktning/profilering	  på	  denna	  förskola?	  
	  

5. Vad	  tycker	  du	  är	  viktigast	  i	  ditt	  arbete	  som	  förskollärare?	  
 

I vår studie har vi valt att utgå ifrån ett specifikt mål, vi vill be dig läsa det 
presenterade målet (ge respondenten målet skriftligt för att läsa) 

 
6. Vilka	  tankar	  har	  du	  om	  målet?	  

-‐ Vad	  innebär	  målet	  för	  dig?	  
-‐ Vad	  är	  det	  barnen	  ska	  utveckla	  och	  lära	  sig	  enligt	  din	  tolkning?	  

	  
7. Hur	  tolkar	  du	  begreppet	  enkla	  kemiska	  processer?	  (ordet	  kemi,	  vad	  dyker	  upp	  hos	  

dig	  då?	  vad	  är	  det	  inte?)	  
	  

8. 	  Hur	  tolkar	  du	  begreppet	  fysikaliska	  fenomen?	  (ordet	  fysik,	  vad	  dyker	  upp	  hos	  dig	  
då?	  vad	  är	  det	  inte?)	  
	  

9. Hur	  verkställs	  detta	  målet	  enligt	  dig?	  
-‐ Kan	  du	  ge	  några	  konkreta	  exempel?	  
-‐ Var	  fann	  ni	  inspirationen	  till	  denna	  aktivitet?	  
-‐ Ser	  du	  några	  hinder/svårigheter	  med	  att	  uppnå	  målet?	  	  

	  
10. Hur	  ser	  din	  roll,	  som	  förskollärare,	  ut	  i	  aktiviteter	  där	  kemi	  och	  fysik	  behandlas?	  

	  
11. Hur	  tycker	  du	  att	  verksamheten	  lyckas	  med	  att	  uppnå	  målet?	  

-‐ Kan	  du	  ge	  några	  konkreta	  exempel?	  
	  

12. Hur	  tycker	  du	  att	  arbetet	  med	  naturvetenskap	  har	  förändrats	  sedan	  revideringen	  
av	  läroplanen?	  
	  

13. Är	  det	  några	  tankar	  som	  har	  kommit	  upp	  som	  du	  vill	  tillägga?	  


