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Abstract 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan talar om kemi, vilket besvaras genom 

forskningsfrågan “Vilka tolkningsrepertoarer gällande kemi framträder i pedagogernas tal?”. 

Studien tar avstamp i ett problemområde där det finns en brist av forskning gällande kemi i förskolan. Forskning 

som undersöker naturvetenskap i förskolan visar att pedagoger känner sig osäkra inom naturvetenskap och 

därmed undviker de naturvetenskapliga ämnena, inklusive kemi, i förskolan men å andra sidan visar forskning 

att pedagoger är positiva gentemot ämnet. Kemi i förskolan är av betydelse eftersom tidigare forskning belyser 

att ett naturvetenskapligt lärande i tidig ålder kan bidra till att underlätta för barnen i deras fortsatta skolgång. 

Med en socialkonstruktionistisk vetenskapsteoretisk utgångspunkt samt en inriktning på diskurspsykologi som 

metod har analysbegreppen varit retorik och funktion för att synliggöra tolkningsrepertoarer i pedagogernas 

uttalanden. Syfte och forskningsfråga har besvarats genom analyser av två fokusgruppsamtal med pedagoger i 

förskolan. I resultatet framträder tolkningsrepertoarer gällande svårigheter med konkretisering av kemi, kemi 

som underordnat andra ämnen samt pedagogernas roll som medupptäckare vid kemiundervisning. Det synliggörs 

en osäkerhet och en oro hos pedagogerna för att ses som okunniga samt oprofessionella av kollegorna men även 

hur de vill bevara sin goda relation genom att inte framställa sig som kunniga. Det tydliggörs hur de framställer 

sig som medupptäckare i kemiundervisning med barnen där pedagogerna själva menar att det inte krävs kunskap 

av dem för att skapa möjlighet till lärande. Det framkommer hur pedagogerna är omedvetna om när kemi 

uppkommer samt kan tillämpas i förskolans verksamhet. 

Nyckelord: Förskola, Kemi, Pedagoger, Socialkonstruktionism, Tolkningsrepertoar, 

Diskurspsykologi 
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1. Inledning 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) skriver att något av de mest 

grundläggande inom naturvetenskapen är att undersöka, utforska och experimentera, något 

som små barn gör varje dag för att komma underfund med hur världen fungerar. Trots det här 

naturliga intresset och nyfikenheten som finns hos barn från början tappar barn intresse för 

naturvetenskapen och allt färre människor söker sig mot de utbildningarna i skolan (ibid.). 

Nilsson (2012) skriver att intresset för naturvetenskap hos barn minskar och att det till stor del 

beror på att kvaliteten på undervisningen brister. Att barn får möta naturvetenskap redan i 

tidig ålder är betydelsefullt för deras fortsatta lärande inom naturvetenskap på grund av att de 

blir mer motiverade samt har lättare för att lära sig ämnet senare i skolan (Saçkes, Trundle, 

Bell & O'Connell, 2011). 

Forskning visar att naturvetenskap i förskolan ofta begränsas till natur, biologi, hållbar 

utveckling och teknik på grund av att förskollärare känner sig osäkra på sin kunskap inom 

fysik och kemi och därmed undviker ämnena (Gustavsson & Thulin, 2017; Nilsson, 2015; 

Thulin, 2011). Nilsson (2015) skriver att det beror på att förskollärare är oroliga för att inte 

kunna besvara barns frågor kring naturvetenskapliga fenomen, speciellt inom kemi och fysik, 

men trots detta finner Sundberg och Ottander (2013) samt Thulin och Redfors (2017) att 

förskollärare har en positiv syn på alla naturvetenskapliga ämnen. Dock visar forskning på 

betydelsen av att ha kunskap kring naturvetenskap eftersom forskarna i de olika studierna 

skriver i sina resultat att förskollärare som fått utbildning inom naturvetenskap är mer 

benägna att föra in det i verksamheten än förskollärare som inte fått utbildning (Spektor- 

Levy, Baruch & Mevarech, 2013; Sundberg & Ottander, 2013; Saçkes, 2014; Gheith & Al-

Shawareb, 2016; Gropen, Kook, Hoisington & Clark-Chiarelli, 2017; Gustavsson & Thulin, 

2017; Lloyd, Edmonds, Downs, Crutchley & Paffard, 2017; Thulin & Redfors, 2017). 

Gustavsson och Thulin (2017) skriver att förskollärare som endast arbetat med biologi och 

hållbar utveckling innan de gått en fortbildning i naturvetenskap inför naturvetenskap på ett 

bredare vis efter fortbildningen, exempelvis så arbetade de innan fortbildningen med att 

utveckla intresse för naturen hos barnen medan de efteråt arbetade med mer abstrakta 

naturfenomen såsom vinden. 

Henrichs och Leseman (2014) tar i sin studie upp att förskollärare bland annat prioriterar 

språkutveckling över naturvetenskap i förskolan och därmed ges inte utrymme till 

naturvetenskapliga aktiviteter i verksamheten. Henrichs och Leseman (2014) skriver dock i 
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sitt resultat att förskollärare inte ska behöver välja mellan språk eller naturvetenskap utan att 

ämnena kan gå hand-i-hand, det vill säga att barn även utvecklar sitt språk vid 

naturvetenskapliga aktiviteter. Även Fleer (2009) menar att när barn får möjlighet att på ett 

lekfullt sätt undersöka och experimentera utifrån sina vardagserfarenheter i kombination med 

naturvetenskapligt lärande så utvecklas barnens kunskaper samtidigt som de utvecklar sin 

begreppsförståelse på ett vetenskapligt vis. Smolleck och Hershberger (2011) skriver att barn 

har föreställningar om världen som inte alltid stämmer överens med vetenskapliga 

uppfattningar. Smolleck och Hershberger (2011) skriver vidare att dessa så kallade 

missuppfattningar kan påverka deras framtida lärande. Förskollärarna får därför det betydande 

uppdraget att anpassa verksamheten för att ge barnen möjlighet till att korrigera 

missuppfattningarna, utveckla en djupare förståelse för naturvetenskap (ibid.) samt enligt 

Henrichs och Leseman (2014) utveckla ett akademiskt språk.  

Det finns en brist på forskning som undersöker kemi i förskolan då den övergripande 

forskningen som gjorts undersöker naturvetenskap som en helhet samt ett fåtal studier där 

forskare undersöker de specifika ämnena fysik och biologi. I läroplanen för förskolan (Lpfö 

98) står det att alla som arbetar i förskolan ska bidra till att förskolans uppdrag genomförs och 

ett av strävansmålen är att varje enskilt barn ska utveckla sin förståelse för enkla kemiska 

processer (Skolverket, 2016). Med utgångspunkt i det uppdrag som finns framskrivet i Lpfö 

98, i att vi har observerat en avsaknad av kemi i förskolan samt i den brist på forskning som vi 

uppmärksammat, finns det ett behov av att undersöka kemi i förskolan. 

Utifrån studiens ansats som innebär ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där språket är 

centralt och handlingsbärande är det av intresse att undersöka hur förskollärare och 

barnskötare, som hädanefter kommer benämnas som pedagoger, talar om kemi i förskolans 

kontext. Det är i interaktion med andra och med språket som vi människor skapar oss 

kunskap, förståelse av och tolkningar om världen, som resulterar i tillfälliga sanningar 

(Winther Jørgensen och Phillips, 2000). I föreliggande studie kan vi genom ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv synliggöra de kontextuella sanningar som ligger till grund 

för de tolkningsrepertoarer som synliggörs i hur pedagoger talar om kemi för att skapa en 

ökad förståelse för kemi som ämne i förskolan. Potter och Wetherell (1987) beskriver att 

tolkningsrepertoar och diskurs har samma innebörd men att de använder begreppet 

tolkningsrepertoar för att beskriva mikrodiskurser. I föreliggande studie kommer vi synliggöra 

tolkningsrepertoarerna genom att använda oss av analysbegreppen retorik och funktion som 
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tillsammans med begreppet tolkningsrepertoarer kommer redogöras för ingående under 

avsnitt 4.8 Analysmetod.  

1.1 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan talar om kemi. 

För att besvara syftet ställer vi oss följande forskningsfråga 

-          Vilka tolkningsrepertoarer gällande kemi framträder i pedagogernas tal? 

2. Forskningsläge 

Nedan presenteras forskning som gjorts kring naturvetenskap i förskolans kontext. Som vi 

tidigare nämnt finns det en brist på forskning som specifikt undersöker kemi i förskolan, 

varför forskningsläget utgår från naturvetenskap i förskolan. Forskningsöversikten utgörs av 

tre teman: “Förutsättningar för naturvetenskap i förskolan”, “Pedagogernas förhållningssätt i 

naturvetenskaplig undervisning” och “Undersökande barn”. I slutet av avsnittet görs en 

sammanfattning av det aktuella forskningsläget och dess relevans för studien. 

2.1 Förutsättningar för naturvetenskap i förskolan 

Att förskollärares kunskap om naturvetenskap får betydelse för naturvetenskapliga aktiviteter 

i förskolan visar sig i två internationella studier som undersöker samband och faktorer som 

påverkar förskollärares arbete med naturvetenskap (Saçkes, 2014; Gheith & Al-Shawareb, 

2016). Saçkes (2014) finner i sin kvantitativa enkätstudie att hur många naturvetenskapliga 

utbildningar förskollärarna har gått, tillgängligheten av naturvetenskapligt material och 

förskollärarnas syn på barns förmåga att lära sig specificerad naturvetenskap är de faktorer 

som har betydelse för hur ofta naturvetenskapliga aktiviteter hålls i förskolan. Gheith och Al-

Shawareb (2016) som jämför skillnaden mellan naturvetenskap hos privata och allmänna 

förskolor finner skillnaden att privata förskolor belyser mer naturvetenskap i verksamheten på 

grund av att de har den ekonomiska förutsättningen för personalen att gå fortbildningar inom 

ämnet och kan köpa in naturvetenskapligt material. Att de allmänna förskolorna inte har 

samma ekonomiska förutsättningar för att personalen ska få fortbildning samt för dem att 

köpa in material menar Gheith och Al-Shawareb (2016) har betydelse för att naturvetenskap 

inte uppmärksammas på samma sätt som andra ämnen i de allmänna förskolorna. Materialets 

betydelse när barn utforskar naturvetenskap är något som Westberg Bernemyr (2015) samt 

Solis, Curtis och Hayes-Messinger (2017) lyfter fram. De båda studiernas resultat visar att 

barnen med hjälp av föremålen utforskar fenomen som ljud, friktion, gravitation, och kraft 
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(force). Westberg Bernemyr (2015) har studerat barns relationer och samhandlingar med ljud 

utifrån ett posthumanistiskt perspektiv där resultatet visar att 1-2 åriga barns intra-aktiva 

utforskande bör ses som viktigt och intressant. Westberg Bernemyr (2015) beskriver ett 

exempel på hur ett barn och ett plastlock samspelar och skapar ljud och påpekar att om 

materialet till exempel skulle varit mjukt så skulle samspelet sett annorlunda ut och barnet 

kanske inte skulle utforskat ljud och ljudvågor. Då Westberg Bernemyr (2015) i sin studie 

visar hur ett barn utforskar ljudvågor genom ett plastlock behöver alltså inte materialet vara 

ämnesinriktat till naturvetenskap eller dyrt att införskaffa. Solis, Curtis och Hayes-Messinger 

(2017) skriver att de föremål som finns tillgängliga avgör vilka naturvetenskapliga fenomen 

barnen möter. Har barnen tillgång till magneter kan de upptäcka och utforska magnetism. Det 

är inte alltid uppenbart att det är naturvetenskap barn utforskar då de yngsta barnen inte har 

det verbala språket och kan förklara vad det är de utforskar. 

2.2 Pedagogernas förhållningssätt i naturvetenskaplig undervisning 

Henrichs och Leseman (2014) skriver i sin studie att naturvetenskapen har fått en liten roll i 

förskolan eftersom förskollärare anser att de bör prioritera att barn utvecklar sitt språk, alltså 

sin läs- och skrivkunnighet. Med det menar Henrichs och Leseman (2014) att språklärande 

och naturvetenskap kan gå hand i hand och att barn genom naturvetenskap kan utveckla ett 

akademiskt språk. Utifrån forskarnas observationer kom de fram till att huruvida den här 

språkutvecklingen sker beror på förskollärarna, om de tar tillfällen i akt och skapar 

domänspecifika vetenskapssamtal eller pratar om materialet på ett mer generellt sätt (ibid.). I 

likhet med Henrichs och Lesemans studie undersöker Fleer (2009) förhållandena mellan 

vardagliga begrepp och vetenskapliga begrepp inom lekfulla sammanhang i förskolan för att 

bättre kunna förstå hur barn utvecklar begreppsmässig förståelse i naturvetenskap. Genom 

intervjuer, fältanteckningar och videoobservationer visar resultatet utifrån ett kulturhistoriskt 

perspektiv vikten av lek vid naturvetenskapliga aktiviteter möjliggör. Leken möjliggör och 

inkluderar både vardaglig begreppsbildning och naturvetenskaplig begreppsbildning visar 

forskarna. Desto fler vardagserfarenheter barn skaffar sig, utan motsvarande likhet i 

naturvetenskapliga begrepp, visar det här sig i deras undersökande på det viset att begreppen 

endast blir kopplat till deras vardagsliv. När barnen däremot får undersöka och experimentera 

utifrån sina vardagserfarenheter i kombination med naturvetenskapligt lärande menar 

forskarna att barnens kunskaper utvecklas samtidigt som en mängd begrepp behandlas (ibid.). 

Även Henrichs och Leseman (2014) menar att det inte räcker att ta fram intressant material 



5 
 

eller ha de ekonomiska resurserna för naturvetenskap för att göra en vetenskaplig utbildning 

värdefull för barn, utan det handlar om hur pedagogerna möjliggör ett lärande för barnen. 

Hong och Diamonds (2012) samt Inan och Inan (2015) kommer fram till liknande resultat i 

sina studier och menar att inte är tillräckligt att erbjuda aktiviteter där barnen kan vara aktiva, 

utan det finns andra faktorer att ta hänsyn till. Dessa studier utgår från ett konstruktivistiskt 

perspektiv och i båda studierna diskuteras liknande aspekter av utforskande av 

naturvetenskap, såsom att även förskolläraren behöver vara aktiv, guida och stödja barnen när 

de utforskar naturvetenskap. Det är genom förskollärarens frågor och förklaringar i samband 

med ett aktivt lärande som barnen i större grad utvecklar förståelsen kring naturvetenskapliga 

koncept och begrepp samt förmågan att ställa hypoteser (Hong & Diamonds, 2012). 

Kommunikation vid naturvetenskapliga aktiviteter har även Thulin (2006; 2010; 2011) 

undersökt i tre fenomenografiska studier. Syftet med ena studien är att undersöka barns frågor 

vid naturvetenskapliga aktiviteter under ett pågående tema, det vill säga ta reda på vad barnen 

frågor om och om frågorna förändras under temats gång. Resultatet visar att antalet frågor av 

barnen om innehållet ökar för varje tillfälle, vilket visar på att barnen är engagerade i det 

innehållet som presenteras och vill förstå dess sammanhang (Thulin, 2010). Thulin skriver 

även att det är av betydelse att förskolläraren tar tillvara och uppmärksammar barnens frågor 

för att skapa möjligheter för lärande (Thulin, 2010; Thulin, 2011) men i två av Thulins studier 

(2006; 2011) visar resultatet att det inte alltid sker eller att barnen möts av en motfråga istället 

för att få sin fråga besvarad (Thulin, 2006; Thulin, 2011). Genom att förskolläraren ställer 

frågor och problematiserar begrepp utmanas barnen i deras tänkande och utvecklar sin 

förmåga att sätta ord på sina resonemang. Även om barn vid aktiviteter får undersöka innehåll 

vid aktivitet fritt så är förskollärarna där och utmanar och problematiserar, riktar barnens 

uppmärksamhet mot vissa delar (Thulin, 2006). I sin licentiatavhandling belyser Elm (2008) i 

sitt resultat att förskollärarnas handlingar inte ger alla barnen chansen att utforska sina egna 

teorier och funderingar i aktiviteter, utan endast de barn som ställer frågor och hörs är de vars 

erfarenheter och intresse beaktas. Konsekvenserna av att inte se och lyssna på samtliga barn 

som deltar är att förskollärarna inte får reda på vad barnen faktiskt utforskar. 

2.3 Undersökande barn 

Eshach och Fried (2005) kommer fram i sitt resultat att barn är naturligt nyfikna på naturen 

och av att observera den. Det spelar ingen roll om vi vuxna introducerar naturvetenskap för 

barn eftersom barn upptäcker den själva. Vidare fann de att barn som tidigt lärt sig 

naturvetenskap har lättare för det senare i sin skolgång, barn får bättre begreppsbildning och 
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att redan i förskoleåldern kan barn ställa hypoteser och resonera kring vetenskap. Även 

Spektor-Levy, Baruch och Mevarech (2013) finner i sitt resultat att naturvetenskap bör 

introduceras för barn redan i förskolan eftersom redan vid en tidig ålder kan barn vara med i 

undersökningsprocesser och en naturvetenskaplig verksamhet kan påverka barnens 

långsiktiga inställning till naturvetenskapen. Trots att naturvetenskap i förskolan kan påverka 

barn långsiktigt så känner de flesta förskollärare sig osäkra på sin kunskap och det kan bidra 

till att naturvetenskapen inte arbetas med i förskolan. Vidare undersöker Spektor-Levy, 

Baruch och Mevarech (2013) vad som identifierar ett nyfiket barn varpå resultatet var blandat. 

Några förskollärare menade att ett nyfiket barn visar sin nyfikenhet med kroppsspråk och 

ansiktsuttryck medan andra ansåg att ett nyfiket barn har ett behov av att utforska fenomen 

med alla fem sinnena. Att barn använder sina sinnen när de undersöker tar även Areljung 

(2017) upp i sin avhandling där syftet är att bidra med kunskap om villkor som är av betydelse 

för att naturvetenskap ska genomföras i förskolans verksamhet. Resultatet visar på att barn 

upplever abstrakta fysikaliska fenomen med hela kroppen, med alla sina sinnen. Ett exempel 

på när barn använder sina sinnen vid utforskning skriver Areljung (2017) är när barnen ska 

utforska vad en tornado är så rullar barnen och stöter ihop för att gestalta hur en tornado rör 

sig, eller när ett barn slänger sig på en snöboll endast för att känna hur den känns med sina 

sinnen. När barnen utforskar med sina sinnen och sin kropp blir avståndet mellan barnen och 

”det som ska läras ut” mindre än om förskolläraren skulle försöka lära ut och barnen inte är 

aktiva. Vidare visar resultatet att förskollärarna inte behöver ha svar på det som barnen frågar 

utan barnen konstruerar sina egna teorier och förklaringar, de använder sitt kreativa tänkande 

(ibid.). 

När barnen undersöker och utforskar naturvetenskap kan det dock bli problematiskt när 

förskollärarens perspektiv skiljer sig från barnens. Larsson (2016) skriver att förskollärarna 

har tendenser att inta ett omsorgsperspektiv när barnen utforskar naturvetenskap i sin fria lek. 

Rädslan för att barnen skulle halka eller att pulkan skulle gå sönder när ett barn utforskade 

friktion på en snötäckt kulle, begränsade barnets möjlighet att utforska det naturvetenskapliga 

fenomenet friktion. Elm Fristorp (2012) förklarar att missförstånd och feltolkningar även kan 

ske i en aktivitet som förskolläraren utformat. I början av en aktivitet reflekterar och 

identifierar barnen objekten som används och presenterats av förskolläraren på liknande sätt 

som vederbörande avsett, men i barnens meningsskapande process hittar de andra strategier 

som kan leda till att objekt och aktivitetens innebörd förändras och barnens perspektiv 

stämmer inte längre överens med förskollärarens. 
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Klaar och Öhman (2012), Westberg Bernemyr (2015), Sikder och Fleer (2015) samt Solis, 

Curtis och Hayes-Messinger (2017) skriver alla fram i sina studier att de yngsta barnen 

upplever och utforskar olika naturvetenskapliga fenomen i sin vardag, både i sin lek och i 

vardagssituationer som till exempel matsituationer. Sikder och Fleer (2015) som har gjort sin 

studie i en familj och utgår ifrån ett kulturhistoriskt perspektiv presenterar resultat som visar 

att barnen lär sig begrepp och naturvetenskapliga fenomen som värme, kyla och kraft (force) 

genom att delta i vardagliga aktiviteter. 

2.4 Sammanfattning av forskningsläget 

Det som lyfts i majoriteten av den tidigare forskning som nämnts i detta kapitel är hur 

pedagogers förhållningssätt gentemot naturvetenskap resulterar i vilken plats ämnet får i 

förskolan. Förskollärare upplever okunskap kring ämnet samtidigt som det finns en 

uppfattning om att det finns andra ämnen, såsom språkutveckling, som anses vara viktigare. 

Dock så kan dessa ämnen gå hand-i-hand med förutsättningar att förskollärare skapar 

domänspecifika samtalsämnen. Att använda korrekta begrepp, ställa utmanande frågor samt 

att erbjuda en miljö som gör det möjligt för barnen att utforska naturvetenskap har i redovisad 

forskning visat sig vara centralt för barnen att utveckla kunskaper inom ämnet. Å ena sidan 

visar en del av forskningen på att de pedagoger som gått fortbildning i naturvetenskap oftare 

arbetar med det i förskolan och belyser ämnet för barnen, men å andra sidan visar forskningen 

att pedagogernas kunskap blir obetydlig eftersom pedagogerna inte behöver ha de korrekta 

svaren utan de kan upptäcka tillsammans med barnen. Materialets betydelse lyfts även upp då 

det enligt forskare är avgörande för vilka naturvetenskapliga fenomen barn möter. Barn är 

nyfikna och har ett intresse för ämnet, de utforskar med alla sina sinnen och på så vis 

konstruerar barnen egna teorier och förklaringar. Det forskningen även visar på är att ett tidigt 

möte med naturvetenskap gynnar barnens fortsatta skolgång, men förskollärarna behöver vara 

aktiva och stimulera till samtal kring naturvetenskap. Ovan nämnda forskning är relevant för 

föreliggande studie eftersom den belyser aspekter som påverkar naturvetenskap i förskolan 

och därmed även kemi.  

3. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Som tidigare nämnts har föreliggande studie en socialkonstruktionistisk ansats för att besvara 

forskningsfrågan vilka tolkningsrepertoarer gällande kemi framträder i pedagogernas tal? 

Under följande avsnitt kommer vi redogöra för socialkonstruktionism och diskursanalys samt 

hur teorin präglar studien.  
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3.1 Socialkonstruktionism samt Diskursanalys 

Föreliggande studie har sin vetenskapsteoretiska utgångspunkt i socialkonstruktionismen samt 

diskursanalys. Burr (2006) skriver att det finns ingen konkret definition av 

socialkonstruktionism men det som sammanhåller socialkonstruktionismen är att alla 

teoretiska aspekter inom det är av liknande karaktär. Ett karaktärsdrag är att kunskap skapas 

mellan individer i deras interaktioner. Det som vi anser som “sanning”, hur vi förstår världen, 

varierar både historiskt och kulturellt sätt och är inte en objektiv observation utan en produkt 

av de sociala processer och interaktioner som sker mellan människor. Den ontologiska 

utgångspunkten i socialkonstruktionism är att kunskap är socialt och historiskt betingat och att 

verkligheten är något som är i ständig förändring och skapas i sociala sammanhang (ibid.). 

Holmberg (2010) skriver att kunskap är ingenting som är “färdigt” utan något som ständigt 

omförhandlas och skapas av människor i sammanhang av olika syften. Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) skriver att det är i sociala processer som människor skapar sitt sätt att uppfatta 

världen och att kunskap skapas i sociala interaktioner där människorna kämpar med vad som 

är rätt eller fel, bra eller dåligt och därmed skapar sig en gemensam sanning. 

Winter Jørgensen och Phillips (2000, s. 7) skriver att diskurs är “som ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen” samt att utgångspunkten i diskursanalys är att människans sätt att tala 

har en aktiv roll i skapandet och förändringen av omvärlden, vår identitet och våra sociala 

relationer. Bryman (2011) skriver att vid diskursanalyser ligger tonvikten på att synliggöra 

hur olika versioner av världen produceras i diskurser men även på att synliggöra de strategier 

människor använder sig av för att uppnå saker och ting genom språket, hur språket används 

som handlingsinriktat. Språket är alltså en central aspekt i det diskursanalytiska perspektivet 

då det är ett medel för handling eftersom det är genom språket som människor konstruerar 

kunskap och tolkar omvärlden (Bryman, 2011). Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver 

hur diskursanalys kan bidra till att förståelse konstrueras för hur människor uppfattar världen 

men även vilka sociala konsekvenser som kan uppstå. Det blir av relevans för föreliggande 

studie eftersom det med socialkonstruktionism och diskursanalys möjliggörs för en bredare 

förståelse för pedagogerna uppfattar kemi som ämne i förskolan. 

För att analysera det empiriska datamaterialet tar vi även stöd ur diskurspsykologin och 

Wetherell och Potters term “tolkningsrepertoar”. I diskurspsykologin analyseras språkbruket 

från de kontexter där de utvecklas, i mikrodiskurser snarare än i de stora diskurserna på 

samhällsnivå. Potter och Wetherell (1987) förklarar att begreppen diskurs och 

tolkningsrepertoar syftar till samma sak, men de använder begreppet tolkningsrepertoar för att 
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beskriva mindre diskurser. Genom tolkningsrepertoarer kan vi få syn på hur man genom 

språket i olika sociala sammanhang framställer något som sant eller som fakta (Boréus, 2015) 

och därigenom får vi reda på hur kemi framställs av pedagogerna samt kan besvara vår 

forskningsfråga. Tolkningsrepertoarer förklaras vidare under rubriken 4.8.1 Diskurspsykologi 

& tolkningsrepertoar. 

4. Metod 

Utifrån vårt syfte som är att undersöka hur pedagoger i förskolan talar om kemi fann vi att en 

kvalitativ studie med fokusgrupper var passande eftersom vi vill belysa förskollärares tal 

kring kemi i förskolan. Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver att diskurspsykologi 

skiljer sig från andra kvalitativa vetenskapliga metoder genom att forskaren söker efter hur 

betydelser konstrueras i diskursiva sammanhang, hur människor konstruerar olika sanningar. 

Fokusgrupper beskrivs som ett lämpligt sätt vid dataproduktion eftersom forskaren kan 

analysera de diskurser som framträder mellan deltagarna samt att de får möjlighet till att göra 

längre uttalanden än vid exempelvis enskilda strukturerade intervjuer (ibid.). Vi kommer att 

redogöra för metodvalen i föreliggande studie mer ingående i respektive avsnitt nedan. 

4.1 Urval 

Vid produktionen av empiri till föreliggande studie gjordes ett målinriktat urval, vilket 

innebär att deltagarna valdes på andra grunder än slumpmässigt urval (Bryman, 2011). 

Kriterier för urval utgjordes av att deltagarna arbetar i den sociala kontext som är relevant för 

den här studien, det vill säga i en förskola. De tillfrågade förskolorna valdes ut eftersom de 

har flera avdelningar vilket kan underlätta för pedagogerna att delta i fokusgruppen då andra 

pedagoger kan täcka upp för dem under tiden. Vi är bekanta med förskolan sedan tidigare 

men ingen av oss har en nära relation till förskolan eller pedagogerna vilket kan bidra till att 

deras uttalanden påverkas av vår närvaro mer än att vi blir en del av den sociala kontext som 

blir. Deltagarna var från totalt fem olika avdelningar på förskolan. Valet av gruppstorlek 

baserades på att vid större grupper kan det vara deltagare som inte är aktiva i samtalet 

(Bryman, 2011). På grund av olika omständigheter har endast en förskola medverkat i 

föreliggande studie. Problematiken med detta och vilka konsekvenser det kan ha fått för 

studien tar vi upp i avsnittet 6.2 Metoddiskussion. 

4.2 Fokusgrupper 

Fokusgrupper är en variant av intervju där en grupp människor samtalar kring ett bestämt 

ämne (Alvehus, 2013; Bryman, 2011). Metoden valdes för föreliggande studie då den ofta 
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används för att undersöka människors sätt att tala kring ett specifikt ämne (Dahlin-Ivanoff, 

2015), vilket är vad föreliggande studie undersöker, hur pedagoger talar om kemi. Genom att 

tillämpa fokusgrupper som metod producerades empiri som gjorde det möjligt för oss att 

analysera deltagarnas samtal om kemi och besvara vår forskningsfråga. Utifrån ett 

diskursanalytiskt perspektiv finner vi fördelar med fokusgrupper då det ger möjlighet för 

deltagarna att tala om kemi som sedan kan analyseras. Metoden har dock brister, bland annat 

att deltagarna talar i mun på varandra vilket kan försvåra transkriberingen och att urskilja vad 

som sägs (Bryman, 2011). Detta diskuteras mer i nästa avsnitt 4.2.1 Dataproduktion samt i 

6.2 Metoddiskussion. 

4.2.1 Dataproduktion 

Att spela in de samtal som sker i fokusgrupper ses som nödvändigt då det finns en svårighet i 

att anteckna samtalet ordagrant och hålla reda på vem som säger vad (Bryman, 2011). För att 

producera empiriska data valde vi att använda ljudupptagning med mobiltelefoner som 

inspelningsverktyg. Genom ljudupptagning blir detaljerna i det som sägs bevarat (Bjørndal, 

2005) vilket för studien är centralt då det även är hur deltagarna talar som undersökts. Med 

den här metoden blev det även möjligt för oss att lyssna på materialet upprepade gånger vilket 

bidrog till att vi kunde uppmärksamma nya saker utifrån olika fokus. Samma möjligheter 

finns med videofilmning där även kroppsliga uttryck framträder och ger en mer helhetsbild 

över samtalet. Vi har gjort ett medvetet val i att inte använda den metoden då de kroppsliga 

uttrycken inte är av intresse för föreliggande studie utan det är det verbala språket som är 

centralt. Med videoinspelning kan även deltagarna påverkas negativt och uppmärksamheten 

kan hamna på verktyget som används. De brister som medföljer vid tillämpning av 

ljudupptagning är bland annat att placeringen av mobiltelefoner inverkar på vilka ljud eller 

samtal som synliggörs. Beroende på vart mobiltelefonen placeras kan det bli ett urval av 

situationen där vissa delar missas på grund av att de inte hörs eller störs av annat. För att öka 

chansen till att få med allt som sades under fokusgruppssamtalet använde vi tre mobiltelefoner 

som placerades på var sida av bordet vi satt kring. Nackdelen och risken med att använda 

ljudupptagning är att deltagarna kan tala i mun på varandra och att det kan blir svårt att 

uppfatta vad som sägs (Bryman, 2011). För att minimera den här risken agerade en av oss 

som observatör och antecknade (Alvehus, 2013). 

4.3 Tillvägagångssätt 

Planeringen började med att identifiera en metod som var enhetlig med vår valda teori och 

studiens syfte vilket resulterade i att vi valde att tillämpa fokusgruppssamtal. Vi tog därefter 
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kontakt med en förskola som vi sedan tidigare är bekanta med för att undersöka möjligheten 

att utföra fokusgruppssamtalen där. Efter att pedagogerna fått muntlig information och 

bekräftat att de ville medverka, skickade vi ut skriftlig information kring studien samt 

bestämde datum och tid med hänsyn till deras möjlighet att delta. Det resulterade i två grupper 

med fyra deltagare i varje och de båda grupperna genomförde fokusgruppssamtalen på samma 

dag. När dagen kom för att genomföra fokusgruppssamtalen anlände vi 30 minuter innan för 

att ha god tid på oss för förberedelser. Mobiltelefonerna placerades ut på det ovala bordet vi 

skulle sitta kring och vi kontrollerade att ljudet var bra och att det fungerade. Observatören 

ritade upp bordet och stolarna vilka blev tilldelade ett nummer för att underlätta processen i 

att anteckna. Vi följde Dahlin-Ivanhoff (2015) rekommendationer kring att inleda ett 

fokusgruppsamtal vilket innebär att när deltagarna var samlade i rummet välkomnade vi dem 

och presenterade oss själva. Därefter förklarades studiens syfte, beräknad tid för samtalet, att 

vi använde ljudupptagning och deltagarnas möjlighet till att avbryta sitt medverkande i 

studien. De fick information om att namn på både förskolan och de själva är fingerade och om 

vilka som har tillgång till materialet samt att studien kommer publiceras på diva-portal. De 

skrev på samtyckesblanketter och därefter startade vi ljudupptagningen och 

fokusgruppssamtalet påbörjades. Upplägget av fokusgruppssamtalen var att en av oss agerade 

moderator, vilket innebar att den var samtalsledare och introducerade frågor till samtalet. 

Genom att moderatorn var relativt passiv gavs deltagarna utrymme att tala kring det som var 

intressant för dem vilket i en kvalitativ studie är en viktig aspekt (Bryman, 2011). En av oss 

tog en observerande roll och förde anteckningar samt inflikade vid behov. Dahlin-Ivanhoff 

(2015) skriver att vid fokusgruppssamtal är det av vikt att moderatorn skapar en bekväm och 

tillåtande miljö för att underlätta för samtalet vilket vi gjorde genom att börja med generella 

frågor om naturvetenskap. Alvehus (2013) skriver att fokusgruppssamtal bör börja i det 

generella för att hålla deltagarnas associationsmöjligheter öppna under samtalet trots att 

samtalet gäller ett specifikt ämne. Frågorna vi ställde (se bilaga 1) under fokusgruppssamtalen 

började med tre frågor gällande naturvetenskap för att få deltagarna att känna sig bekväma för 

att sedan övergå till att tala specifikt om kemi. När samtalen avtog gavs deltagarna frågan om 

det var något ytterligare de ville lyfta kring ämnet. Vid de här tillfällena var moderatorn och 

observatören mer aktiva i samtalet. Vi tackade därefter deltagarna för deras medverkan och 

avslutade ljudupptagningen. Samtalslängden för grupp 1 var 52:01 minuter och 54:19 minuter 

för grupp 2. 
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4.4 Transkribering 

Som Bryman (2011) förklarar kan det i intervjuer framkomma samtalsämnen som ligger för 

långt utanför det studien undersöker och därför är det inte nödvändigt att allt i empirin 

transkriberas. Vi lyssnade därför på fokusgruppsamtalen flera gånger och gjorde ett urval 

kring det som var väsentligt för vår studie vilket sedan transkriberades. Vi har ändrat ord 

såsom “å” till “och” för att öka läsbarheten samt i analysen använt oss av “...” för att markera 

ut en paus och [...] när vi valt att inte skriva ut en del av uttalandet som inte är relevant. Vid 

tillfällen där det inte framkommer vad deltagarna syftar på har vi skrivit fram vad de syftar till 

inom hakparentes, exempelvis [barnen], för att tydliggöra sammanhanget. 

4.5 Databearbetning 

Total inspelad tid av de två fokusgrupperna var 106 minuter och 20 sekunder samt att vi hade 

18 sidor med handskrivna anteckningar där deltagarnas första ord i sina uttalanden var 

nedskrivna för att veta vem som sa vad. Transkriberingen resulterade i 22 sidor datorskriven 

text efter att sortering och reducering gjorts. Bjørndal (2005) skriver att transkribering av 

material är en tidskrävande uppgift och därmed kan forskarna välja att endast transkribera 

valda sekvenser för att spara tid vilket vi har gjort. Totalt togs 9 minuter och 51 sekunder i 

första fokusgruppssamtalet och 12 minuter och 30 sekunder i andra bort eftersom en del av de 

ämnena som förekom inte var relevanta för föreliggande studie. Det resterande materialet 

kodades, vilket innebär att vi läste transkriptionerna flera gånger för att synliggöra olika 

teman som visade på ett mönster (Winther Jørgensen & Phillips, 2000), det gjordes med hjälp 

av färgkodning. Dessa teman delades sedan in i kategorier vilka sorterades utefter relevans för 

att besvara forskningsfrågan (ibid.).  

4.6 Etiska ställningstagande 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2017) dokument god forskningssed vid produktion, 

bearbetning och hantering av empiri. Vid kursstart kontaktade vi den valda förskolan och 

informerade deltagarna om syftet med studien, att vi använde fokusgrupper som 

tillvägagångssätt och ljudinspelning som dataproduktion. Vid fokusgruppssamtalen 

informerades deltagarna återigen samt att vi informerade dem om att deras deltagande var 

frivilligt och de kunde välja att avbryta när de ville. Deltagarna fick även skriva under 

samtyckesblanketten (se bilaga 2) där de fick informationen skriftligt så att vi fick deras 

skriftliga medgivande, vilket Vetenskapsrådet (2017) anser att en forskare i normala fall bör 

ha. Anonymisering beskriver Vetenskapsrådet (2017) är när deltagarna avidentifieras för att 
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det inte ska gå att spåra eller ta reda på vem individen är. Vi har avidentifierat deltagarna 

genom att vi både har använt oss av fiktiva namn och genom att observatören använt sig av 

numrering istället för namn vid anteckningarna. Genom att vi målade upp en karta över bordet 

och markerade ut stolarna med nummer 1-4 samt M för moderator kunde observatören enkelt 

anteckna vem som sa vad utan att använda sig av namn. Vi följde även 

konfidentialitetskravet, vilket innebar att empirin hanterades på ett sådant vis att inga 

obehöriga fick tillgång till det. 

4.7 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) definierar tillförlitlighet med utgångspunkt i fyra kriterier, trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. För att en studie ska vara 

trovärdig skriver Bryman (2011) att den ska ha utförts i överensstämmelse med de 

forskningsregler som finns. Pålitlighet innebär att studiens forskningsprocess samt att de val 

som gjorts ska redogöras för och granskas. I kapitel 4.1 urval och 4.3 tillvägagångssätt 

redogör vi för våra val av deltagare och för hur genomförandet av studien gått tillväga. I 4.2 

Fokusgrupper samt 4.2.1 Ljudupptagning och anteckningar beskrivs vilka metoder som 

användes för att producera empirin samt att vi i 4.8 Analysmetod motiverar vi vårt val av 

begrepp samt ger exempel på hur de används för att analysera empirin. I kapitel 6.2 

Metoddiskussion granskar vi kritiskt våra val samt redogör för hur de här kan ha påverkat 

studien resultat. Eftersom studien genomsyras av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där 

samtalet är beroende av den sociala kontexten, är studiens grad av överförbarhet låg. Det är 

upp till läsaren att avgöra om forskningsresultatet är överförbart till andra sammanhang och 

om de anser att materialet är trovärdigt (Folkesson, 2012). 

4.8 Analysmetod 

Under det här avsnittet presenterar vi de verktyg vi använt oss av för att analysera empirin, 

vad de innebär och hur de har hjälpt oss att analysera. Utifrån socialkonstruktionismen har vi 

använt oss av diskurspsykologi eftersom syftet i föreliggande studie är att undersöka hur 

pedagoger i förskolan talar om kemi, därmed har vi använt oss av analysverktygen retorik och 

funktion för att få svar på forskningsfrågan. 

4.8.1 Diskurspsykologi & tolkningsrepertoar 

Inom diskurspsykologi konstrueras människans medvetande i sociala sammanhang där de 

interna tillstånd, såsom känslor, avsikter samt motiv, formar diskurser som producerats och 

konstruerats av oss själva och tillsammans andra människor. Språket och samtal ses som 
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kontextuella, vilket innebär att ett ords betydelse kan variera beroende på vilka som är 

närvarande i samtalet. Genom samhällets språkliga historia har människan skapat sig 

förståelse och associationsmöjligheter för ordens betydelse i den rådande kontexten. I samtal 

med andra kan därför människan avgöra vad som är lämpligt att säga i den aktuella 

situationen (Potter och Wetherell, 1987). Potter och Wetherell (1987), som använder sig av 

diskurspsykologi, skriver att vid analyser av variation används ofta begreppet 

tolkningsrepertoar inom diskursanalys. Tolkningsrepertoar används för att påvisa att 

vardagligt språk är både systematiskt och flexibelt. Språket som systematiskt innebär att de 

begrepp och uttalande som görs om ett specifikt ämne visar återkommande mönster. Språket 

ses som flexibelt eftersom en människa kan ge uttryck för flera olika tolkningsrepertoarer 

inom samma ämne. Tolkningsrepertoarer ger människan verktyg till att konstruera olika 

variationer av verkligheten och används som flexibla resurser i sociala sammanhang (Winther 

Jørgensen och Phillips, 2000). För att identifiera tolkningsrepertoarer använder vi oss av två 

begrepp, retorik och funktion. Begreppen förklaras under kommande rubriker. 

4.8.2 Retorik 

Retorik beskrivs av Holmberg (2010) som mer än ett sätt för att argumentera och övertyga. 

Retorik inom diskurspsykologi innebär hur människor interagerar och skapar sig förståelse, 

det handlar om vad som retoriskt läggs fram som fakta av deltagarna och den här faktan 

behöver inte vara vetenskapsfakta utan kan vara erfarenhetsbaserad eller vardagsfakta. Det är 

berättelser som är handlingsorienterade vilket innebär att vi med hjälp av analysbegreppet 

retorik kan analysera och belysa vilka konstruktioner som görs övertygande samt vilka 

berättelser som blir underliggande (ibid.). Potter (1996) samt Holmberg (2010) skriver att ett 

sätt att få syn på retoriken är att ställa sig frågan “vad står på spel?” till materialet. På det viset 

kan vi forskare komma åt essensen i uttalandet och sedan använda de andra analysverktygen 

för att analysera djupare (Holmberg, 2010). I föreliggande studie används retorik som 

analysbegrepp för att synliggöra hur pedagogerna använder retoriska strategier för att 

exempelvis argumentera och övertyga samt vilka möjliga orsaker som kan finnas i deras 

uttalanden.  

4.8.3 Funktion 

Att använda funktion som ett analysbegrepp innebär enligt Holmberg (2010) att ställa en 

hypotes kring funktionen av ett uttalande för att få en djupare förståelse. Det här innebär att 

försöka ta reda på vilka möjliga orsaker som finns till uttalandet. Potter och Wetherell (1987) 

skriver att ett exempel på detta kan vara när människor försöker övertala eller anklaga en 
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annan person. Då görs det oftast inte på ett direkt sätt, utan på ett indirekt sätt. Människor 

använder språket på olika sätt för att nå ett visst syfte och olika uttalanden kan därmed ha 

olika funktioner. Ett exempel på ett uttalandes funktion kan exempelvis vara att framställa sig 

själv, eller en annan individ, på ett fördelaktigt eller ofördelaktigt sätt (ibid). Begreppet 

funktion har i föreliggande studie använts som analysverktyg för att få en djupare förståelse 

för pedagogernas tal om kemi samt för att synliggöra vilka tolkningsrepertoarer som 

framträder när deras uttalande har funktionen av att hävda sig själva eller fakta som sanning.  

4.9 Analysprocess 

Efter vi transkriberat och säkerhetsställt att vi fått med allt deltagarna sagt på ett korrekt sätt, 

vilket vi tar upp i avsnitt 4.4 Transkribering, skrev vi ut allt i pappersformat för att kunna se 

flera sidor samtidigt och läste var för sig med föreliggande studies syfte och forskningsfråga i 

åtanke. Vi använde oss av överstrykningspennor och färgkodade texten individuellt för att 

sedan läsa det ihop och urskilja mönster, det här i likhet med vad Rennstam och Wästerfors 

(2015) skriver är ett sätt för att urskilja mönster genom kodning. Vi kunde med 

färgkodningarna synliggöra hur saker återkom i texten och därefter valdes utdragen som följer 

i avsnitt 5. Resultat ut på grund av att de mönster som synliggjorts blev till tematiseringar. De 

tematiseringar som framkom ur vårt empiriska material var Definition av kemi, Arbete med 

kemi i förskolan och Varför kemi?. Under processens gång och efter handledning 

omarbetades tematiseringen efter för stor likhet till fokusgruppfrågorna vilket resulterade i 

följande teman Kemi som svårdefinierat, Kemi som underordnat samt Pedagogen som 

medupptäckare.   

5. Resultat 

Föreliggande studies syfte är att undersöka hur pedagoger i förskolan talar om kemi. Utifrån 

syftet konkretiserades följande forskningsfråga: 

- Vilka tolkningsrepertoarer gällande kemi framträder i pedagogernas tal? 

Resultatet som följer är uppdelat i de tre teman som synliggjordes vid analysprocessen: Kemi 

som svårdefinierat, Kemi som underordnat samt Pedagogen som medupptäckare. Första temat 

Kemi som svårdefinierat innehåller tre utdrag med analys efter varje utdrag, andra temat, 

Kemi som underordnat, innehåller tre utdrag med analys efter varje utdrag och sista temat, 

Pedagogen som medupptäckare, innehåller två utdrag med analys efter varje utdrag. Varje 

tema avslutas med en sammanfattning av de tolkningsrepertoarer som synliggjorts. 
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5.1 Kemi som svårdefinierat  

I följande avsnitt presenteras tre utdrag med analys efter varje utdrag där resultatet visar att 

pedagogerna har svårigheter med att definiera kemi, både på grund av okunskap men även på 

grund av att de undviker att framställa sig som kunniga allvetare inför de andra deltagarna för 

att bevara en god relation. 

Utdrag 1 

Moderatorn ställer frågan “Kan ni berätta hur kemin står sig mot de andra ämnena inom 

naturvetenskapen här i förskolan?” [...] Vera säger “Jag ser bara alla beteckningar på allting när jag 

tänker kemi. Jag fastnar liksom bara massa i siffror och bokstäver och” Vera avbryts av Anja som 

fyller på med “H2O och sånt” varpå Vera svarar “Aa, asså jag kan inte ta på det riktigt”. Pia säger 

till Vera “Men då är du fortfarande uppe i skolans värld tänker jag.” var på Vera svarar “ah precis, 

det är ju det.” Pia fortsätter “Vi måste bryta ner det” Anja säger “ah, ta ner det där”. 

Analys 1 

Vera talar om hennes kunskaper och fakta kring kemi. Hon använder sig av ordet "bara" i 

båda meningarna vilket kan tyda på ett förtydligande av att det endast är så hon förstår kemi. 

Med tillägget av “bara i massa siffror och bokstäver” tydliggör hon vad hon anser vara fakta 

om vad kemi är men samtidigt är hon tydlig med att påpeka att det är hennes syn på det 

genom att säga “jag”. Veras version av kemi bekräftas av Anja som avbryter och infogar 

beteckningen ”H2O” men Anja är däremot aningen försiktig i sitt uttalande och säger “och 

sånt”. Funktionen av Veras svar “Aa, asså jag kan inte ta på det riktigt” säger emot det hon 

tidigare sagt om att det är beteckningar, siffror och bokstäver eftersom hon här uttalar sig om 

att hon inte vet vad det är, vilket även kan ses som ett försök att dölja sin känsla av osäkerhet 

kring ämnet. Å andra sida kan det även ses som att ämnet kemi är mer omfattande enligt Vera 

och därav kan hon inte riktigt sätta ord på det mer än den förklaring hon tidigare gett. Pia 

håller däremot inte med Vera och förtydligar att hon befinner sig i ”skolans värld” och menar 

att kemi i förskolan och skolan är olika saker. Genom att hon säger ”vi måste bryta ner det” 

argumenterar hon för att kemi i skolan är på en mer avancerad nivå och att det inte 

överensstämmer med det som Vera sagt. “Vi” samt “Måste” kan även ha funktionen av att hon 

betonar att det är allas, inte endast hennes, ansvar att konkretisera det och föra in kemin i 

förskolan. I utdraget svarar inte deltagarna på moderatorns fråga utan de talar om vad kemi 

kan vara samt vad kemi i förskolan kan vara eftersom de talar om kemi i “skolans värld”. 

Detta kan tyda på att deltagarna behöver skapa sig en definition av vad kemi i förskolan kan 
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vara innan de kan besvara moderatorns fråga. Det visar sig även att Vera och Pia är 

tveksamma på hur de definierar kemi eftersom de båda tillägger “jag tänker/tänker jag” vilket 

kan få funktionen av att tydliggöra att det inte är någon fakta utan endast deras tankar. Att 

Anja både bekräftar Vera och Pia kan bero på en oroskänsla kring hur deltagarna kommer att 

reagera och väljer därför att endast bekräfta det som dem andra säger. Det som står på spel 

kan vara att upprätthålla en god relation med de andra. Anjas uttalanden kan även få 

funktionen av att skydda sin professionalitet då hon inte kommer med egna åsikter utan endast 

bekräftar de andras. Skyddet kan innebära att hon inte riskerar att säga fel och framföra sig 

som okunnig, samtidigt som hon deltar i samtalet och framför sig själv som kunnig. Den 

bakomliggande orsaken kan grunda sig i hennes osäkerhet kring ämnet kemi. 

Utdrag 2 

Jenny säger “Asså vi har ju haft till exempel det här med... Vad heter det? Potatismjölet och vatten, 

vad händer när du blandar dom två? Asså det har jag ju med mig från när jag läste den eh 

[Naturvetenskap kurs]. Vad ska man säga? När du håller, tar i den blir de fast och när du släpper 

flyter det liksom. Det är ju lite så”. Hon blir avbruten av Sara som frågar “Är kemi när någonting 

förvandlas då? Eller? Eh jag är jättedålig på kemi”. Varpå Jenny svarar “Jag vet inte, det är bara 

något jag hade med mig.” Sara säger “När ämnen reagerar då är det kemi, en kemisk process, en 

reaktion.” Jenny svarar “Aah jag tror det är så jag tänker.” 

Analys 2 

I början av utdraget framhäver Jenny sig själv som kunnig inom kemi genom att hon ger ett 

exempel på vad kemi i förskolan kan vara. Sara ställer frågan “Är kemi när någonting 

förvandlas då?” vilket å ena sidan kan tyda på ett ifrågasättande om det som Jenny precis sagt 

eller å andra sidan som en osäkerhet med tanke på att hon lägger till “då” i slutet av sin fråga 

men även frågar “Eller?” som ett sätt att söka bekräftelse. Saras fråga kan tyda på ett 

ifrågasättande eftersom hon senare framför sig själv som kunnig när hon förklarar vad kemi är 

enligt henne själv vilket kan tyda på att hennes fråga var retoriskt ställd eftersom hon redan 

visste svaret. Saras fråga får Jenny att bli osäker på hennes kunskap vilket kan tydas genom 

att Jenny svarar “jag vet inte” samt att hon senare säger att hon “tror” det är så hon tänker. Å 

andra sidan kan det tydas att Sara är osäker på kemi eftersom hon frågar vad det är samt att 

hon uttalat säger att hon är “jättedålig på kemi”. Däremot kan även Saras uttalande om att hon 

är dålig på kemi tyda på att hon inte vill framhäva sig själv som en allvetare inför de andra 

och därmed säger hon att hon är dålig på kemi. Det här kan bero på att hon vill bevara en god 

relation till de andra deltagarna och därmed undviker att framhäva sig själv som kunnig inom 
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kemi. Hennes förklaring av vad kemi är kan även tydas som ett försök till definition av kemi 

där hon söker bekräftelse på det hon säger av Jenny, som däremot inte helt bekräftar det. 

Osäkerheten synliggörs även i att Sara inte vet hur hon ska benämna det som händer när 

ämnen reagerar utan säger att det är “kemi, en kemisk process, en reaktion” som kan tyda på 

att hon nämner alla tre för att vara säker på att inte säga fel. Funktionen av det blir att 

framföra sig själv som kunnig inför de andra deltagarna. 

Utdrag 3 

Moderatorn frågar “Skulle ni kunna berätta vad är det för typ av vardagssituationer som skulle kunna 

uppmärksamma kemin?”. Det råder en lång tystnad innan Pia svarar “Men det är väl lite som... Asså 

jag tänker det här som med när vi är på äventyr till exempel. Det här med att man skapar elden... och 

vad det är som gör att det blir eld… tänker jag.” Det blir tyst innan Pia fortsätter “Vardagssituationer 

asså. Ja… Jag tänker finns det något i matsituationer som man liksom kan” Klara säger “Mm” och 

det blir tyst innan Anja säger “När man bakar, när man gör play doh lera till exempel. Såna 

situationer som” Det blir tyst igen innan Pia säger “jag sitter fortfarande här och är osäker på vad 

som är kemisk process” och Anja säger “Ah men jag tänker på något som sker varje dag tänker jag... 

Vardagssituationer.” Det blir en lång tystnad innan Anja fortsätter “Ah det är om det har något i 

matsituationen.”. Pia säger “Asså ofta är det uppstyrt när det handlar om kemi för mig. För att, som 

jag sa innan, jag är inte medveten när det sker annars, asså när det inte är något som jag planerat till 

exempel vulkanen eller så… Där är jag”. 

Analys 3 

Pia svarar på moderatorns fråga med att ge exempel på när de är på äventyr och skapar eld 

men blir sedan tyst och säger “Vardagssituationer asså. Ja” varpå hon blir tyst igen. Genom 

hennes tystnad samt upprepning av en del av frågan visar det på att hon inte anser deras 

äventyr och experiment med eld som vardagssituationer utan situationer som de framkallar på 

förskolan och som inte sker varje dag. Hon funderar över om det kan finnas något i 

matsituationer och med att hon använder “finns det” istället för “det finns” framträder hennes 

osäkerhet kring vad kemi kan vara i vardagen, vilket hon förtydligar senare när hon säger att 

hon är osäker på vad en kemisk process är. Att Pia inte kan ge något exempel på när kemi 

finns i vardagen kan bero på att hon känner den här osäkerheten vilket även synliggörs i sättet 

hon talar. Det är många små pauser som tyder på att hon tänker sig för vad hon säger för att 

inte säga något som är felaktigt men även i att hon tillägger “tänker jag” som ett sätt att 

frigöra sig från att berätta hur det faktiskt är för de andra. När Pia säger hon “Där är jag” kan 

funktionen av hennes uttalande bli att betona att hon är skild från resterande deltagare, att det 
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hon säger inte har med de andra att göra utan endast hon själv. Att både Pia och Anja 

upprepar ordet “vardagssituationer” har retoriskt sett betydelse av att de finner det svårt att 

koppla samman kemi med vardagen. De behöver upprepa ordet för att kunna skapa sig ett 

perspektiv på vad vardagssituationer kan vara och vad som ryms med kemi inom de 

situationerna. Att Pia och Anja inte kan svara på moderatorns fråga kan tyda på deras 

osäkerhet kring vad som räknas till kemi och hur den finns i vardagen i förskolans kontext. 

Det enda som de båda kan komma på är att kemi kan finnas vid matsituationer men däremot 

kan ingen av dem ge något exempel eller säga mer specifikt vad som kan vara kemi vid 

matsituationer. Både Pia och Anja kan ge något exempel om när kemi kan finnas vid 

aktiviteter, Pia nämner med eld och Anja med play doh lera, men som Pia sedan säger så är 

det vid planerade aktiviteter, inte vid vardagssituationer. Att deltagarna inte kan svara på 

moderatorns fråga kan å andra sidan tyda att deltagarna har svårt att förstå vad moderatorn 

efterfrågar. De förstår inte vad moderatorn menar med sin fråga om vad kemi är i 

vardagssituationer, vilket kan vara anledningen till att Pia och Anja upprepar ordet 

“vardagssituationer” för att de söker ett förtydligande av frågan.  

5.1.1 Sammanfattning 

I analyserna ovan framträder en tolkningsrepertoar av kemi som svårdefinierat hos 

pedagogerna. Trots att pedagogerna kan ge flera exempel på kemi samt kemi i förskolan 

framstår de som osäkra i sina uttalanden och försöker skydda sin professionalitet. Det här 

synliggörs genom att deras uttalanden präglas av funktion och retorik där de på diskreta sätt 

undviker att framföra deras uttalanden som sanning. Det framträder även en 

tolkningsrepertoar som synliggör pedagogernas osäkerhet gentemot varandra då de inte verkar 

vilja framföra sig själva som okunniga inom kemi men inte heller som kunniga allvetare, utan 

analyserna tyder på att pedagogerna verkar vilja bevara en god relation till varandra. 

5.2 Kemi som underordnat 

Följande avsnitt innehåller tre utdrag med analys efter varje utdrag där det synliggörs att kemi 

underordnat andra ämnen i förskolan och att pedagogerna är omedvetna om när kemi kan 

förekomma. 

Utdrag 1 

Anja säger “Men jag tänker, begreppet naturvetenskap är ju så mycket lättare, jag menar. Alla har vi 

en gräsmatta in på huset. Det kryper runt små djur, det kommer getingar. Det kommer ju nästan till 

oss, naturvetenskapen, medans vi får liksom... Får säkra upp kemin.” Pia svarar “Fast ändå inte. 
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Eller? Jag vet inte... Det är... Jag tror det handlar mer om att vi inte är medvetna”. Anja lägger till 

“Att det är en okunskap” och Pia fortsätter “Ja, det händer ju grejer runt omkring oss hela tiden. Jag 

vet” Pia avbryts av Anja som säger “Bokstäver finns” innan Pia fortsätter “Nu känns det jättejobbigt 

att prata om ett ämne som jag liksom inte är påläst på. Men liksom så här när… När det börjar regna, 

eller när det börjar åska och sånt... Vad är det som händer där?” Vera säger skrattandes “Det 

fångade vi förra veckan”. Pia svarar “Ja, jag tänkte på det. Det var jättekonstigt väder” och Anja 

tillägger “Det gjorde vi med men samtidigt som när vi var ute i det vädret så tänkte jag inte kemi då”. 

Analys 1 

I situationen ovan talar Anja om att naturvetenskap är lättare eftersom det “kommer ju nästan 

till oss” samt att hon säger att de “får säkra upp kemin” vilket tyder på att kemi inte kommer 

till dem naturligt som de andra ämnena inom naturvetenskap. Det som även synliggörs i Anjas 

uttalanden är hur hon skiljer kemi från naturvetenskap men å andra sidan talar hon endast om 

biologi och natur när hon berättar hur naturvetenskapen kommer till dem, hon nämner 

ingenting om fysik eller teknik. Anja talar om att naturvetenskap på ett självsäkert sätt, hon 

argumenterar för hur den finns runt omkring dem och använder ord som “så mycket” och “ju” 

för att hävda sin sak medan hon pausar när hon ska ta upp kemin och slutar tala efter att hon 

nämnt det. Funktionen av Anjas “vi får” kan tydas som att Anja försöker övertyga om det inte 

endast är hon som tänker såhär kring kemi, men får svar från Pia som inte håller med om att 

kemin behöver säkras upp genom att hon säger att det är en omedvetenhet. Anja fortsätter sitt 

argument om kemin genom att säga “Att det är en okunskap” för att påvisa att hennes 

uttalande kring kemi som ett ämne de behöver söka efter beror på okunskap. Pia har i sitt 

uttalande en mer försiktig framtoning när hon säger “Jag tror det handlar mer om att vi inte 

är medvetna” där hon med sitt “tror” visar att det inte är något hon vet med bestämdhet utan 

att det endast är hennes åsikt. Att deltagarna känner en osäkerhet kring när de arbetar med 

kemi i förskolan visar sig även i deras samtal kring vädret som varit. De antyder i uttalandena 

att åska kan vara kemi men som Anja säger “så tänkte jag inte på kemi” vilket kan visa på att 

de inte är medvetna om kemi på grund av okunskap inom ämnet. Här bestrids även Anjas 

argument om att kemi inte kommer till dem på samma sätt som naturvetenskap eftersom de 

talar om vädret som varit och att det är kemi. Vera säger “det fångade vi förra veckan” men 

hon ger inte en förklaring på hur de fångat det, om de fångade upp ämnet kemi när vädret var 

eller om hon menar att de såg vädret. Syftar Vera till kemi har hennes uttalande funktionen av 

att hon vill framhäva sig själv till sin fördel genom att påpeka att hon tillsammans med de hon 

inkluderar i sitt “vi” fångade upp vädret och såg det som en kemisk reaktion, vilket kan tyda 
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på att hon vill påvisa att de arbetar med kemi i förskolan.Å andra sidan eftersom Vera inte 

uttalar sig om hur de fångat vädret eller har sagt något varken innan eller efter det kan det 

tyda på att hon endast menar att hon sett vädret. Att Vera inte nämner något om kemi utan 

endast inflikar när de talar om vädret kan tyda på att hon antingen inte har något att tillägga 

eller bidra med till samtalet om kemi eller att hon inte vill hålla med Anja eller Pia eftersom 

de har olika åsikter kring kemi kontra naturvetenskap i stort. Det som synliggörs i utdraget är 

hur natur är ett ämne som pedagogerna finner som lättillgängligt i förskolan eftersom det 

finns runt omkring dem men trots att pedagogerna talar om att väder kan kopplas till kemi blir 

kemi underordnat andra ämnen som möjligtvis kan uppfattas som lättare för pedagogerna.  

Utdrag 2 

Bianca säger “Jag tänker på ljus och sätta ett glas över, vad händer med ljuset när de inte får syre? 

Det är ju också en kemisk reaktion, att det kvävs. Såna lätta grejer egentligen men som jag också är 

jättedålig på” och Sofia tillägger “och vatten när det avdunstar”. Bianca säger “Ja precis” och Sofia 

fortsätter “det försvinner”. Sara säger “Men vatten är man ju ändå rätt bra på att jobba med 

upplever jag i förskolan men man kanske inte riktigt tänker i kemiska, att det är ett ämne som 

förvandlas” och Bianca tillägger “och att man säger dom orden”. Sara fortsätter “Eller att den 

ändrar egenskaper vattnet… eller vad det nu händer, jag vet inte” och Bianca säger “Jo men det är ju 

det här fast”. Sara, Jenny och Sofia säger samtidigt “Fast, flytande och gas”. 

Analys 2 

Bianca berättar ett exempel på ett experiment som handlar om kemi och refererar till det som 

“en lätt grej” men samtidigt motsäger hon sig själv genom att säga att hon är jättedålig på det. 

Funktionen av hennes uttalande är att framhäva sig själv i och med att hon ger ett exempel på 

hur det går att arbeta med kemi samt att kalla det för “lätta grejer”. Att hon sedan säger att 

hon är dålig på det kan vara för att hon inte arbetar med det i förskolan, även om hon vet hur 

det kan göras, vilket kan tydas som att det är ett skydd för att bevara sin professionalitet. Det 

här kan även synliggöras genom att hon säger “jättedålig” och inte endast dålig. Att Bianca 

använder ordet “jätte” kan tyda på att hon försöker övertyga de andra deltagarna om att hon är 

dålig på kemi trots att hon nyss gett exempel på kemi i förskolan. Bianca ger ju dock inte bara 

ett exempel på ett experiment utan berättar även att det är en kemisk process och vad det är 

som sker, “att det kvävs”, vilket visar på att hon inte bara har kunskap kring kemiska 

experiment utan även kunskap kring varför och vad som sker. Även Sara har en framtoning av 

att hon vet om att vatten och vattnets egenskaper tillhör kemi men påpekar däremot att hon 

inte kopplar deras aktiviteter med vatten till kemi i förskolan. Hennes “man” har funktionen 
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av att inkludera de andra deltagarna och trots att alla deltagarna uttalar sig om att de vet om 

att vattnets aggregationsformer fast, flytande och gas tillhör kemi är det ingen av dem som 

antyder om att de kopplar in kemi i deras arbete med vatten i förskolan. Det som synliggörs 

av Saras uttalande är att när de arbetar med vatten är det fokus på andra lärmoment istället för 

kemi eller vattnets kemiska processer och egenskaper. Det som visar sig i deras uttalanden är 

att även vid kemiska aktiviteter i förskolan och att pedagogerna uppvisar kunskap om kemi så 

synliggörs inte kemin i verksamheten.  

Utdrag 3 

Moderatorn ställer frågan “Skulle ni kunna berätta lite om vad kemi i förskolan kan bidra med till 

barnen?” Det blir en lång tystnad varpå moderatorn säger “Både här och nu, och i framtiden”. Sofia 

svarar “Jag tänker lite på det jag sa innan att man få använda pipetter och riktiga provrör och de här 

grejerna så man får möta det här i en tidig ålder, så är det inget nytt” Hon blir avbruten av Sara som 

fortsätter “Och få en förförståelse för” var på Bianca avbryter och lägger till “Vad man kan göra 

med det”. Sofia fortsätter “och att man gör det på ett lekfullt och roligt sätt och får det som en positiv, 

positiva upplevelser, erfarenheter som man tar med sig till skola så man kommer ihåg att det här har 

jag ju hört, ordet molekyler eller det här har jag provat”. Sara säger “ja för det handlar ju lite om det 

här med att väcka intresset också utveckla en förmåga eller få förståelse för.”. varpå Bianca säger 

“Ja det är ju det, vårt uppdrag är.”. Sara säger “Nu pratar vi ju om det här med förundran över ett 

experiment. Asså det är där” och avbryts av Sofia “Sätta igång och reta tanken lite”. Sara fortsätter 

sedan “Man, sen ska man väl också ha en förståelse för samband på vad som påverkar varann. Men 

liksom det man ska, eller kunnandet blir ju nästan bara att utveckla intresset för det.”. Sofia fyller i 

med “För att få vara med och uppleva det” var på Sara säger “Ja, uppleva det men, asså många olika 

sätt. Och det är väl lite det vi tror att vi gör det när vi låter dom [barnen] avbilda och ha med den 

här... Vi har ett roligt träd som har ändrat sig, så om det är något naturvetenskapligt fenomen när 

löven var kvar på ena sidan och hade tappat på andra, det beror ju på någonting. Men de, åå det 

liksom kunde vi tagit reda på så här och sen så var det klart. Men nu försöker vi hålla liv i detta och 

på något sätt inte få ett riktigt svar. Utan liksom att dom har med sig den här bilden som dom ha gjort 

på olika sätt och skapat på olika sätt, att den ska leva med framåt så att när man är lite, eeh, äldre, 

alltså vad var det som hände? Varför blev det så med det trädet? Att det är den liksom nyfikenheten 

och lusten som ska driv barnen vidare och framåt.”. 

Analys 3  

Sara använder sig av ordet ”förståelse” upprepade gånger vilket kan tyda på att det är 

förståelse som är den centrala färdighet som barn utvecklar inom kemi, genom att hon 

upprepar ordet försöker hon att övertyga de andra om att det är så det är. Sara fortsätter sitt 
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argument men skiftar sin åsikt till att det är intresset för ämnet barnen ska utveckla genom att 

säga ”kunnandet blir ju nästan bara att utveckla intresset för det.” och använda ordet ”ju” 

som har funktionen att betona hennes uttalande som sanning. Hon argumenterar för att 

förståelse och intresse är de kunskaper som förskolan kan bidra hos barnen i relation till kemi. 

Bianca säger ”ja det är ju det, vårt uppdrag” och även hon använder “ju” för att betona att 

det verkligen är så samt “vårt” för att påpeka att det är alla deltagarnas uppdrag. Funktionen 

av Saras svar, “Nu talar vi ju om det här med förundran” är att påminna Bianca om att hon 

flyter ifrån ämnet och att det hon säger är inte relevant för samtalet, vilket synliggörs genom 

att hon säger “nu” och “ju” för att betona sitt uttalande. Bianca blir därefter tyst och yttrar sig 

inte mer under samtalet kring den ställda frågan vilket kan tyda på att hon inte vill riskera att 

framställas på ett ofördelaktigt sätt igen. Sara fortsätter däremot att tala om vad kemi kan 

bidra med till barnen men övergår sedan till att komma in på ämnet natur. Att Sara avvisar 

Biancas uttalande om att det är deras uppdrag samt att Sara övergår från att tala om kemi till 

natur tyder på att hon inte rättfärdigar kemi i förskolan på samma sätt som ämnet natur. Å 

andra sidan talar Sara om fördelarna barnen kan ha med sig senare till skolan från att ha haft 

kemi i förskolan vilket tyder på att hon ser kemi som viktigt för barnens framtida skolgång. 

När Sara talar om kemi säger hon att “väcka intresset“ och när hon talar om biologi och natur 

säger hon att det är “nyfikenheten och lusten som ska driva barnen vidare och framåt”. 

Kemin framstår som ett ämne hon behöver arbeta med för att skapa ett intresse hos barnen för 

att barnen ska kunna utveckla sina kunskaper inom det, medan natur och biologi redan 

intresserar barnen och därmed begärs det mindre av henne eftersom hon säger att det är 

nyfikenheten och lusten som ska driva barnen framåt när hon talar om natur och biologi.  

5.2.1 Sammanfattning 

I analyserna ovan framträder det en tolkningsrepertoar om hur kemi underordnas andra ämnen 

i förskolan. Det synliggörs i hur pedagogerna tar upp och ger exempel med hjälp av andra 

ämnen än kemi i deras uttalanden samt att de själva uttalar att de inte tänker på kemi när 

situationer uppkommer. De talar om en omedvetenhet som kan bero på en okunskap kring 

ämnet, den här okunskapen kan ha betydelse i det faktum att kemi underordnas andra ämnen. 

Det tydliggörs genom att de talar om att kemi inte kommer till dem på samma sätt men ändå 

talar om att åskväder kan vara kemi vilket inte är något de i verksamheten skapar utan det 

kommer till dem naturligt precis som getingar och andra små djur som de nämner. I ena 

utdraget benämns även en kemi-aktivitet som “lätt” men samtidigt säger de att de inte arbetar 

med det, vilket även här tydliggör att kemi inte prioriteras likt andra ämnen. 
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5.3 Pedagogen som medupptäckare 

Följande avsnitt innehåller två utdrag med analys efter varje utdrag och där visar resultatet på 

pedagogens kunskap om kemi är obetydlig eftersom pedagogerna ska upptäcka och ta reda på 

varför saker sker tillsammans. 

Utdrag 1 

Moderatorn frågar “Skulle ni kunna berätta vad kemi i förskolan kan bidra med till barnen?” Pia 

berättar “Ja, asså jag tänker alltid så här, att detta är ju en förskola och vi vill ju liksom skapa 

intresse för barnen att dom sen, när dom kommer till skolan så ska dom ju liksom “åå det har va ju så 

himla kul i förskolan, det här vill jag göra”. Inte liksom att dom ska känna urrg matte det vill jag inte 

ha. Vi ska liksom göra det glädjefyllda här, så att dom får liksom, vad heter det? Blodad tand på 

ämnena så att dom här jävla PISA undersökningarna POOFH (läte av smäll) flyger i taket [...].”. 

Anja säger “Det handlar om att våga prova allt med naturvetenskap. Du måste ju vara eh... Måste ju 

prova och inte vara rädd för att det blir tokigt och eh... Att det inte kanske blev det som tanken var att 

det skulle bli utan att prova och prova igen. Och det är kanske en förmåga som man behöver öva på, 

som barn också att prova.”. 

Analys 1 

Funktionen av Pias uttalande är att framföra förskolan som en betydelsefull plats som lägger 

grund för barnens fortsatta skolgång. Hon styrker sitt argument genom att använda “vi” 

upprepade gånger vilket tyder på att hon vill övertyga om att alla pedagoger som arbetar på 

förskolan strävar efter samma sak. Hon går från en önskan om hur det borde vara till att 

berätta hur det ska vara med att hon ändra sitt uttalande från att först säga “vi vill ju” till “vi 

ska” men det hon däremot inte nämner är hur de faktiskt gör. Det här kan visa på att kemi inte 

är ett ämne som hon aktivt arbetar med vilket även styrks genom att hon ger exempel som 

syftar till matematik, inte kemi, som frågan handlar om. Pias uttalande om att det är förskolan 

som ska skapa intresse hos barnen och att det ska vara glädjefyllt har det funktionen att det är 

för barnens skull som det här ska ske men direkt efteråt säger hon “så att dom här jävla PISA 

undersökningarna POOFH flyger i taket”. I det här uttalandet syftar hon istället till att höja 

och synliggöra förskolans kvalitet och betydelsen av förskolor, inte att det är för barnens skull 

som hon precis antytt. Hennes “POOFH” kan tyda på att hon syftar till att resultaten kommer 

höjas markant och att det är det betydelsefulla. Att Pia även säger “jävla” kan ha funktionen 

av att hon ogillar PISA-undersökningarna och hur det påverkar verksamheten, att det ställs 

höga krav på deras yrkesroll och hur de lägger grunden för barnens framtida lärande i skolan. 

Å andra sidan kan Pias uttalande tyda på att om barnen får intresse och skaffar sig “blodad 
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tand” för kemi kommer PISA-undersökningarna att höja förskolans status. Anja säger att det 

handlar om att våga prova och prova igen även om det blir tokigt, vilket tyder på att skaffa sig 

mod till att våga prova nya saker och lära sig att “misslyckas” ibland för att det går att 

ompröva. Hon talar däremot mer om hur vuxna bör våga prova än barnen genom att hon i 

slutet säger “som barn också att prova” där ordet “också” får betydelsen att hon innan dess 

pratat om deras yrkesroll, inte om barnen. Det underliggande i hennes uttalande blir att våga 

prova och upptäcka tillsammans i förskolan, att de vuxna inte behöver ha svaren på allt eller 

veta vad som händer.  

Utdrag 2 

Sofia säger “Det är ju våran syn på kunskap och lärande, asså” Sara avbryter och säger “Ja och att 

de liksom har med sig då det där” Sofia avbryter och fortsätter “Vad är det vi vill liksom? Är det att 

jag vill undervisa dem och ge dem alla svaren eller är det det här att jag vill vara medupptäckare och 

utforska tillsammans även om jag vet varför vissa saker händer så säger jag ju inte de.” Sara säger 

“Men just det här intresset. Och att hålla liv i det och hålla i det. Och göra det lustfyllt. Och på nåt 

sätt så tror jag att det är de dom ska ha med sig när man sen lixom bara... Och att man kanske liksom 

mer tar reda på... Mer... Varför.” 

Analys 2 

Sofia talar om att det är deras syn på kunskap och lärande som bestämmer huruvida 

undervisning i förskolan går till och nämner två olika sätt att undervisa på. Att hon säger 

“eller är det det här” framställs som det sätt som hon arbetar med i och med att hon säger “det 

här” som är en funktion, ett diskret uttalande, till hur det är. Sara bekräftar Sofias uttalande 

om att vara en medupptäckare med barnen med att tala om att de måste hålla intresset vid liv 

och göra det lustfyllt. Hennes “Men just det här intresset” blir som underliggande svar till 

Sofias exempel om att ge ut alla svar kontra vara tyst även om man vet. Att om de ger ut alla 

svar till barnen så försvinner eller skapas inget intresset, vilket Saras uttalande kan tyda på att 

barnen ska ha med sig sen till skolan. Det sista Sara säger, “Och att man kanske liksom mer 

tar reda på… Mer… Varför”, kan tyda på att hon vill få fram att de själva också kan lära sig 

nya saker om de är medupptäckare tillsammans med barnen. Att även om de vet vad som 

händer så kan de ta reda på varför det händer tillsammans.  

5.3.1 Sammanfattning 

Analyserna ovan visar en tolkningsrepertoar av pedagogernas roll vid naturvetenskapliga samt 

kemiska aktiviteter. Pedagogerna talar om att för att de ska kunna skapa lärtillfällen på ett 
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lustfyllt sätt så bör de inta en roll som medupptäckare, där de tillsammans upptäcker med 

barnen istället för att ge barnen svaren. Tillsammans kan de upptäcka, prova nytt och 

ompröva för att få en djupare kunskap om varför. Det visar sig även i pedagogernas uttalande 

att kemi i förskolan ger barnen förutsättningar inför deras vidare skolgång. Barnen har med 

sig grundläggande kunskaper och en positiv syn på ämnet vilket även sedan kommer kunna 

spegla sig i undervisningens kvalitet genom undersökningar. Det tydliggörs i båda utdragen 

att det är intresset hos barnen som är betydelsefullt, både för pedagogerna att skapa det hos 

dem men även att hålla det vid liv.  

6. Diskussion 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan talar om kemi. 

Forskningsfrågan är “vilka tolkningsrepertoarer gällande kemi framträder i pedagogernas 

tal?”. I första avsnittet 6.1 Resultatdiskussion presenterar vi utifrån det ovan nämnda syftet 

och forskningsfrågan diskussionen av resultatet i relation till avsnitt 1. Inledning samt 2. 

Tidigare forskning. I andra avsnittet 6.2 Metoddiskussion tar vi upp vilka konsekvenser de 

metodval vi gjort kan ha haft för föreliggande studie. 

6.1 Resultatdiskussion 

I avsnittet 5.1 “Aa, asså jag kan inte ta på det riktigt” framkommer en tolkningsrepertoar där 

pedagogerna i förskolan talar om kemi som svårt. I analyserna synliggörs det hur de vid flera 

tillfällen använder ord som “tänker” och “tror” för att undvika att konstatera deras uttalanden 

som fakta utan endast som deras egna sanning vilken präglas av osäkerhet. De har svårt att 

besvara moderatorns men även sina kollegors frågor på grund av att de inte kan sätta ord på 

vad de anser kemi är eller hur kemi kan konkretiseras till förskolans verksamhet. Nilsson 

(2015) skriver att förskollärare är rädda för att inte kunna besvara barnens frågor men 

analyserna visar däremot att pedagogerna snarare är rädda för att förlora sin professionella 

yrkesroll och ses som okunniga inför sina kollegor. Det här utmärker sig när en av deltagarna 

förblir tyst under en fråga efter att en annan deltagare sagt emot vad hon påstått. Flertalet 

studier visar på att de förskollärare som har gått utbildning eller fortbildning i naturvetenskap 

är mer benägna att föra in det i verksamheten än de pedagoger som inte har gjort det (Spektor- 

Levy, Baruch & Mevarech, 2013; Sundberg & Ottander, 2013; Saçkes, 2014; Gheith & Al-

Shawareb, 2016; Gropen, Kook, Hoisington & Clark-Chiarelli, 2017; Gustavsson & Thulin, 

2017; Lloyd, Edmonds, Downs, Crutchley & Paffard, 2017; Thulin & Redfors, 2017). Det här 

visar på att pedagogernas kunskap får betydelse för i vilken utbredning naturvetenskap får i 
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verksamheten och i föreliggande studies resultat synliggörs det tydligt att kemi i 

verksamheten påverkas av pedagogernas kunskapsbrist och osäkerhet. Å andra sidan visar 

pedagogerna på att de har kunskapen eftersom de ger flera exempel på vad kemi i förskolan 

kan vara, om än dock med en ton av osäkerhet i deras uttalande. Det här kan tyda på att 

pedagogerna inte vill framföra sig själva som kunniga inom kemi för att inte framstå som 

allvetare inför sina kollegor utan bevara en god relation med dem. 

I avsnitt 5.2 “Så tänkte jag inte kemi då” framträder en tolkningsrepertoar av kemi som 

underordnat andra ämnen i förskolan samt att natur och biologi är de naturvetenskapliga 

ämnen som får störst plats. Det synliggörs hur pedagogerna är osäkra på sin kunskap om vad 

kemi är och att det är en bidragande faktor till avsaknaden av kemisk undervisning, vilket 

stämmer överens med vad tidigare forskning visar (Gustavsson & Thulin, 2017; Nilsson, 

2015; Thulin, 2011). Pedagogerna ger flera exempel på när och hur de har kunnat föra in kemi 

i verksamheten men belyser själva hur de har undvikit det eller inte ens tänkt på kemi i 

situationen. Smolleck och Hershberger (2011) skriver att det är pedagogerna som har det 

betydande uppdraget att synliggöra och ge möjlighet för lärande hos barnen och vi menar att 

om pedagogerna inte synliggör kemi i förskolan, vilket analyserna tyder på, kan det få 

konsekvenser för barnens fortsatta skolgång om de saknar förkunskaper inom kemi. Å ena 

sidan skriver Eshach och Fried (2005) att barn upptäcker naturvetenskapliga fenomen utan en 

vuxens introduktion men å andra sidan skriver Hong och Diamond (2012) samt Inan och Inan 

(2015) att den vuxne behövs för att kunna stödja barnen och sätta ord på det som sker. Det 

räcker alltså inte endast att barnen är aktiva utan förskolläraren behöver också vara aktiv i det 

som sker samt ställa frågor för att möjliggöra ett naturvetenskapligt lärande för barnen. Om 

pedagogerna, som i analyserna, inte belyser kemin för barnen, ställer frågor och uppmuntrar 

dem till undersökning kan den här möjligheten gås miste om. I utdragen i resultatet talar 

pedagogerna om att barnen ska skapa sig förståelse och intresse för kemi samt betonar att det 

är deras uppdrag att barnen gör det här men å andra sidan visar sättet de talar om kemi på att 

det inte är så verksamheten ser ut. Då de i sättet de talar underordnar kemi får det 

konsekvenser för deras handlingar. Det här kan synliggöras när deltagarna talar om 

vattenaktiviteter och det tre aggregationsformerna där de samtidigt påtalar att de inte 

uppmärksammar de kemiska aspekterna i aktiviteten utan andra ämnen lyfts istället. Spektor-

Levy, Baruch och Mevarech (2013) samt Saçkes, Trundle, Bell och O’Connell (2011) belyser 

i sina studier vikten av vad naturvetenskap i förskolan kan bidra med till barnens fortsatta 

skolgång, att om barnen introduceras och skapar intresse för naturvetenskap redan i förskolan 
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kan det följa med dem hela vägen i skolan och underlätta deras lärande. Deltagarna i 

föreliggande studie talar också om betydelsen av att barnen får möta kemi i förskolan för att 

sedan i skolan känna igen begrepp och material. Det synliggörs att deltagarna är medvetna om 

vad ämnet kan bidra med för fördelar till barnen men samtidigt visar resultatet på att 

verksamheten inte erbjuder de här möjligheterna för barnen att utforska kemi. 

Ytterligare en tolkningsrepertoar som framträder i avsnitt 5.3 Pedagogernas roll innefattar 

vilken roll pedagogerna intar i verksamheten när det handlar om kemiundervisning har 

betydelse för barns lärande. Som tidigare nämnts visar forskning på att det bland annat är på 

grund av pedagogernas oroskänsla för att inte kunna besvara barnens frågor kring kemi som 

de väljer att undvika ämnet (Nilsson, 2015), vilket inte stämmer överens med föreliggande 

studies resultat. Deltagarna talar om kemiundervisning som ett ämne pedagogerna 

tillsammans med barnen ska utforska, där de inte behöver ge barnen svar utan det är viktigare 

för dem att barnen får samt bibehåller intresse för ämnet. Det visar att deltagarna inte är 

oroliga över huruvida de kan ge barnen svar utan det som är centralt är att undervisningen ska 

vara lustfylld och intresseväckande. Enligt Areljung (2017) är ett sådant arbetssätt att föredra 

då hon menar att pedagogerna inte behöver ge barnen svar då de konstruerar egna teorier samt 

att barnen istället ska vara aktiva och uppleva med alla sinnen för att komma närmre det som 

utforskas. Samtidigt som deltagarna i föreliggande studie talar om hur de vill och ska arbeta 

med kemi i verksamheten så sägs det ingenting om hur det genomförs vilket kan ses som en 

konsekvens av bristen av kemiundervisning i verksamheten. Det som synliggörs i 

pedagogernas uttalanden är att det finns en kontrast i vad de säger, å ena sidan visar resultatet 

på att deras kunskap inte har en betydelse eftersom de vid undervisning talar om att de bör 

vara medforskare men å andra sidan lyfts inte kemi som ämne de arbetar med i verksamheten 

och det beror till stor del på att pedagogerna har svårt att definiera vad kemi är för dem. Det 

som i det här blir tydligt är att pedagogerna behöver bli medvetna om kemi, vad en kemisk 

process och en kemisk reaktion kan innebära för dem i förskolans verksamhet samt hur det 

kan utforskas tillsammans med barnen. Andra ämnen såsom natur lyfts fram som enklare i 

deras tal och det kan ha den underliggande orsaken i att det är fenomen som är enklare att 

synliggöra i vardagen och deras utomhusmiljö.  

6.1.1 Sammanfattning 

Resultatet visar likt tidigare forskning att pedagogernas kunskap får betydelse men i kontrast 

till tidigare forskning visar resultatet i föreliggande studie att pedagogernas kunskap inom 

kemi påverkar kemiundervisningen genom att de inte är medvetna om när verksamheten kan 
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kopplas samman med kemi. Resultatet visar att trots försök till definition av kemi samt 

konkretisering av kemi i förskolan har pedagogerna svårigheter med att uttala vad kemi kan 

innebära i förskolans kontext vilket bidrar till deras omedvetenhet. Eftersom resultatet 

analyserats utifrån en rådande social kontext där samtliga deltagare arbetar i förskolan visar 

det på en osäkerhet och oro för att säga fel inför kollegorna, en skillnad från vad tidigare 

forskning funnit att pedagogerna är oroliga för att inte ge rätt svar till barnen (Nilsson, 2015). 

Pedagogernas uttalande synliggör deras undervisningsmetod som medupptäckare där de inte 

behöver ha kunskap för att möjliggöra barns lärande inom kemi utan de kan ta reda på varför 

tillsammans, vilket därmed styrker att deras oro för att förlora sin professionella roll är 

gentemot kollegorna.  

6.2 Metoddiskussion 

Vi är medvetna om att våra metodval har betydelse för studiens resultat och i efterhand har vi 

diskuterat om vårt val av att använda oss av ljudinspelning istället för videoinspelning. Med 

en videoinspelning kan vi se hur deltagarna interagerar med varandra i den sociala kontexten 

samt se ansiktsuttryck vilket kan ha betydelse för det som sägs. Dock på grund av att vårt 

syfte är att undersöka hur pedagoger i förskolan talar kring kemi är vi intresserade av deras 

verbala språk vilket gjorde att vi fann ljudinspelning som det främre metodvalet. En 

videokamera kan påverka deltagarna så de känner sig obekväma och därmed påverka deras 

uttalanden, vilket vi ville undvika. Även metodvalet av att ha fokusgrupper istället för 

enskilda intervjuer har påverkat resultatet eftersom vi genom intervjuer inte hade fått samma 

sociala kontext eller samtal mellan deltagarna. Vi kunde genom transkriptionerna tyda att 

deltagarna hade stöd av varandra och genom en annans uttalande kom de på saker som förde 

samtalet vidare. Att vi hade fyra deltagare i varje fokusgrupp ser vi å ena sidan som en fördel 

då alla kom till tals, men å andra sidan kunde fler antal deltagare bidragit till andra 

infallsvinklar vilket kunde breddat materialet. Vi ser även en problematik med att vi endast 

haft två fokusgruppssamtal eftersom materialet är smalt men å andra sidan fick vi liknande 

material i båda fokusgruppssamtalen, det fanns ingen större variation mellan pedagogernas 

uttalanden. En anledning till att flera förskolor tackade nej till att medverka kan ha med vårt 

valda ämne, kemi, att göra eftersom ämnet kan anses som svårt och tufft att samtala om i 

förskolan. Med en socialkonstruktionistisk ansats är vi även medvetna om att vår egna 

närvaro har påverkat den sociala kontext som fokusgrupperna innebar och därmed kan ha 

påverkat situationen samt deltagarnas uttalanden. Vår närvaro samt antalet fokusgrupper och 

deltagare gör att föreliggande studie inte är generaliserbar, vilket vi tagit upp tidigare i avsnitt 
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4.7 Tillförlitlighet, men å andra sidan skriver Bryman (2011) att kvalitativa studier med 

fokusgrupper som metod sällan är generaliserbara.  

I föreliggande studie skiljer vi inte på deltagarna beroende på deras utbildning eftersom vi 

anser att alla deltagarnas tal om kemi är betydande då de alla arbetar med barn i den sociala 

kontexten förskola. Vi är medvetna om att det här kan bli problematiskt för resultatet eftersom 

alla deltagarna inte har samma utbildning inom naturvetenskap samt kemi och därmed inte 

likvärdig kunskap inoet vilket kan ha påverkat deras uttalanden. Vi anser dock att även de 

deltagare som gått förskollärarutbildning kan ha olika kunskaper inom kemi beroende på när 

de utbildats samt var utbildningen ägt rum och därmed väljer vi att se deras tidigare 

skolkunskaper som mindre irrelevanta för den här studien.  

7. Slutsats 

Det finns en motsägelse kring hur pedagogerna talar om kemi, å ena sidan visar 

tolkningsrepertoarerna att deras kunskap om kemi och osäkerhet gör kemin underordnad till 

andra ämnen i verksamheten men å andra sidan visar tolkningsrepertoarerna att pedagogernas 

kunskap blir obetydlig eftersom de ska vara medupptäckare i ämnet med barnen. Det 

underliggande blir att pedagogerna inte är medvetna om när kemi kan synliggöras och därmed 

kan ta tillfället i akt vid bland annat vardagliga situationer. Vi finner även att pedagogerna är 

oroliga över att säga fel angående kemi inför kollegorna vilket kan vara en bidragande faktor 

till osäkerheten som synliggörs.  

8. Didaktiska implikationer & vidare forskning 

Föreliggande studie strävar efter att bidra med en bredare förståelse för pedagoger i förskolans 

tal kring kemi i förskolans kontext. Genom att synliggöra de tolkningsrepertoarer som 

pedagoger konstruerar i den sociala kontext som råder vill vi uppmärksamma den 

omedvetenhet om kemi i förskolan som pedagogernas uttalanden tyder på. Vi menar vidare att 

med studien vill vi väcka diskussioner hos pedagoger för att skapa en medvetenhet om kemi i 

förskolan för att bidra till möjligheter för barnens utveckling och vidare skolgång. 

Resultatet visar på en omedvetenhet hos pedagogerna angående kemi i förskolan, det 

tillsammans med bristen av forskning om kemi i förskolan göra att vi anser att vidare 

forskning behövs. Då det här är en studie på mikronivå behövs en bredare studie för att 

synliggöra vilka insatser som behövs för att lyfta kemi som ämne i förskolan eftersom 

resultatet visar att kemi underordnas andra ämnen men samtidigt talar pedagogerna om flera 
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fördelar som kemi kan bidra med till barnens fortsatta skolgång. Av intresse är att undersöka 

vilka faktorer som har betydelse för kemi i förskolan för att skapa en medvetenhet och ge 

pedagoger medel för att synliggöra kemi i verksamheten.  
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10. Bilagor 
 

Bilaga 1 

Generella frågor  

Skulle ni kunna berätta vad naturvetenskap är er? 

Skulle ni kunna berätta om naturvetenskap i förskolan? 

Skulle ni kunna berätta vad naturvetenskap har för plats i förskolan i jämförelse med andra 

ämnen? 

Specifika frågor 

Skulle ni kunna berätta vad kemi är för er? - Vad kemi i förskolan är för er. 

Skulle ni kunna berätta hur kemi står sig i förskolan jämfört med biologi eller hållbar 

utveckling? 

Skulle ni kunna berätta om en aktivitet eller situation där ni arbetat med kemi? 

Skulle ni kunna berätta om er kunskap i ämnet? 

Skulle ni kunna berätta vad kemi i förskolan kan bidra med till barnen? Nu och i framtiden? 
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett 

 

Hej! 

Vi heter Malin Bengtsson och Lina Petersson och läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Högskolan i Halmstad. Vi skriver just nu vårt examensarbete, där 

vi kommer genomföra en studie kring kemi i förskolan. Syftet med examensarbetet är att 

undersöka hur personal i förskolan samtalar och resonerar kring kemi och kemiska begrepp. 

Det här är relevant eftersom det finns en avsaknad i forskningen kring kemi i förskolan samt 

hur personal i förskolan resonerar kring ämnet.  

 

Ditt deltagande innebär att du kommer medverka i ett gruppsamtal kring ämnet kemi. Vi 

önskar att du och de andra deltagarna är drivande under samtalet där vi studenter ställer öppna 

frågor om ämnet som du kan resonera kring. Då vi utifrån vårt syfte är intresserade av 

samtalet och dina resonemang kommer vi att ljudinspela samtalet samt att en av oss studenter 

agerar observatör. Det här kommer att bli vårt analysmaterial till examensarbetet. Samtalet 

kommer att ta max en timme, beroende på hur diskussionen fortgår. 

 

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) etiska forskningsprinciper. Genom att vi 

ger dig information kring studien och ditt deltagande har vi tagit hänsyn till 

informationskravet. Trots att du skriver under den här samtyckesblanketten är ditt deltagande 

frivilligt och du kommer kunna avbryta ditt deltagande när som helst under samtalets gång. Vi 

tar hänsyn till konfidentialitetskravet genom att hantera dina uppgifter konfidentiellt, det vill 

säga att anonymisera både dig och förskolan med fiktiva namn. Det insamlade materialet 

kommer hanteras på ett sätt där obehöriga inte får tillgång till det och det kommer endast 

användas till den här studien. Efter avslutad kurs kommer studien publiceras på DiVAs 

databas. Med ditt godkännande på den här samtyckesblanketten följer vi även 

samtyckeskravet. 

 

Tack så mycket för att du tar er tid till att delta i den här studien och bidra med nya 

kunskaper! 

Har ni frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er! 

Malin Bengtsson: Malben15@student.hh.se, tel: 0766345549  

Lina Petersson: Linpet15@student.hh.se tel: 0702826327 

 

Handledare 

Liselott Fritzdorf: mail: lifr@hh.se 

Annette Johnsson: mail: annette.johnsson@hh.se 

 

Med vänliga hälsningar Malin Bengtsson och Lina Petersson 

 

_____ Ja, jag samtycker till att delta i studien och att det insamlade materialet används 

till examensarbetet 

 

_____ Nej, jag samtycker inte till att delta i studien 
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