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Abstract 

The purpose of this study is to find out how teachers communicate with children about 
physics and technology in preschool education. The teachers attitude towards physics and 
technology, the open questions, and which concept are used in preschool education are 
examined in this study. 
The study was conducted through qualitative semi-structured interviews and unstructured 
observations of children and teachers. The observations were carried out in a planned activity 
in which children and teachers were making blow sticks and blowing soap bubbles. The 
interview was enforced directly after the observations. The communication between teachers 
and children was the starting point of this study, how teachers communicate with children in 
the preschool education of physics and technology. 
The result of the study shows that teachers has various level of knowledge in physics and 
technology. The study shows that teachers practices open question to investigate the ideas of 
the group of children, but only a few teachers do challenge the children in their learning of 
physics and technology. All teachers do believe that it is important to use concepts in 
preschool education. How the concepts are being used is varying, the result of this study 
shows that concepts are often being left out in preschool education of physics and technology. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger kommunicerar med barn i undervisningen 
av fysik och teknik i förskolan. Hur pedagogerna förhåller sig till fysik och teknik i förskolan 
och hur pedagogerna utmanar barnen med öppna frågor samt vilka begrepp som används i 
undervisningen. 
Genomförandet av studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer av pedagoger 
samt ostrukturerade observationer av barn och pedagoger.  Observationerna genomfördes vid 
en planerad aktivitet där barn och pedagoger tillverkar blåspinnar och blåser såpbubblor. 
Intervjuerna genomfördes direkt efter observation. Utgångspunkten för studien var 
kommunikationen mellan pedagoger och barn, hur pedagoger kommunicerar med barn i 
lärandet om fysik och teknik i förskolans undervisning. 
Resultatet visar att pedagogerna har skilda förhållningssätt till fysik och teknik i förskolan. 
Studien visar att samtliga pedagoger använder öppna frågor för att inventera barngruppens 
idéer, medans ett fåtal pedagoger utmanar barnen vidare i lärandet. Samtliga pedagoger i 
studien anser att det är viktigt att använda begrepp i förskolans undervisning. Hur begreppen 
används skiljer sig åt, mest vanligt förekommande är att begreppen utlämnas helt.  
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1. Inledning  
I dagens samhälle använder människan tekniska lösningar till det mesta, vardagsteknik 
används både i hemmen och i förskolorna av både barn och vuxna vilket gör att vi har olika 
erfarenheter av teknik. Fysikaliska fenomen upplevs av barn och vuxna varje dag, det kan 
vara en kroppslig upplevelse som att cykla i en uppförs- eller nerförsbacke, en penna som 
faller mot golvet eller att vi ser färger i en såpbubbla. Fysik och teknik är två områden som 
alltid finns med oss människor, det är två områden som är så självklara för många av oss att vi 
inte reflekterar över dem i vardagen. Det är kanske inte förrän tekniken börjar krångla eller att 
det ryker ur munnen en kall vinterdag som vi möjligtvis gör en reflektion kring fysik och 
teknik, om ens då.  

I den promemoria som Utbildningsdepartementet arbetade fram i samband med att förskolans 
läroplan blev reviderad 2010, lyftes naturvetenskap och teknik fram som två ämnen där barn 
ofta blir spontant nyfikna och intresserade, och att förskolan har en viktig uppgift att ta 
tillvara detta intresse och engagemang som barnen visar (Utbildningsdepartementet, 2010). I 
förskolans läroplan anges att pedagogerna ska ta vara på barns vilja och lust att lära, samt att 
pedagogerna ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för naturvetenskap och 
teknik (Skolverket, 2016). Då fysik och teknik är oerhört stora ämnen har jag i denna studie 
valt att undersöka hur pedagogerna kommunicerar och utmanar barn i lärandet om dessa 
ämnen utifrån en aktivitet där de konstruerar egna blåspinnar och blåser såpbubblor.  

Tidigare forskning visar att synen på kunskap och lärande skiljer sig åt mellan pedagoger, 
enligt Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) är detta beroende av den 
undervisningskultur man växt upp med, den utbildning man gått och den praktik man som 
lärare har skolats in i. Elm (2008) såg i sin undersökning att det är ofta som pedagoger 
inventerar barngruppens olika idéer inom lärandet om naturvetenskap, men att inventeringen 
avslutas när ett barn har levererat det förväntade svaret. Tidigare forskning om fysik i 
förskolan visar även att pedagogers kommunikation hamnar på en vardagsnivå där 
vetenskapliga begrepp utelämnas från undervisningen (Larsson, 2016). 

Utifrån Utbildningsdepartementets promemoria och läroplanens angivna uppdrag är syftet 
med denna studie att öka kunskapen om hur pedagoger kommunicerar med barn i förskolans 
undervisning av fysik och teknik. Utgångspunkten för studien är hur pedagogerna 
kommunicerar med barn i en aktivitet där barn och pedagoger tillverkar blåspinnar och blåser 
såpbubblor. Vanligtvis när färdiga såpbubblor köps i affären ingår det en pinne att blåsa 
såpbubblor med, men i denna studie kommer barn och pedagoger tillsammans tillverka egna 
pinnar, eftersom det är av intresse att höra hur pedagogerna verbalt utmanar barnen i arbetet 
med att konstruera en fungerande blåspinne.  
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur pedagoger kommunicerar med barn 
om fysikaliska och tekniska begrepp i förskolans undervisning, samt hur pedagogerna 
utmanar barnen i lärandet om detta. 
 

1.2 Frågeställningar 

För att avgränsa området inom fysik och teknik så kommer utgångspunkten för 
undersökningen att vara såpbubblor. Frågeställningen som fokuserar på undersökningens syfte 
är:  

ñ Hur kommunicerar pedagoger med barn i förskolans undervisning av fysik och teknik? 
ñ Hur utmanar pedagogerna barnen i lärandet om fysik och teknik i förskolans undervis-

ning? 

 

2. Forsknings- och litteraturgenomgång  

För att få en djupare förståelse av studien presenteras här vad tidigare forskning har visat 
inom fysik och teknik i förskolan.  

 

2.1 Förskolans uppdrag 
Naturvetenskap och teknik är två ämnen i förskolans läroplan som fick förtydligade mål i 
samband med att läroplanen reviderades 2010. Kunskaper om naturvetenskap beskrivs som 
nödvändiga för att barn ska utveckla en förståelse om hur människor, natur och samhälle 
påverkar varandra (Utbildningsdepartementet, 2010). Kunskaper om teknik beskrivs viktiga 
för att barn ska kunna använda och ta till sig all teknik de möter i vardagen. I den promemoria 
som Utbildningsdepartementet lade fram angavs att ”det pedagogiska uppdraget i den svenska 
förskolan har fått en allt större betydelse” och att läroplanen behövde förtydligas för att 
förstärka det pedagogiska arbetet med barnen (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 3). 
Förskolans uppdrag är att lägga grunden för det livslånga lärandet med en verksamhet som är 
rolig, trygg och lärorik (Skolverket, 2016). Enligt läroplanens strävansmål ska förskolan 
sträva efter att varje barn utvecklar en förståelse om fysikaliska fenomen och att varje barn 
utvecklar en förmåga att ”urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om 
naturvetenskap” samt ”utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur 
enkel teknik fungerar” (Skolverket, 2016, s. 10).  
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2.2 Kunskap och lärande 
Synen på kunskap och lärande skiljer sig åt, hur lärare tänker om kunskap och lärande är 
enligt Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) beroende av den 
undervisningskultur man växt upp med, den utbildning man gått och den praktik man som 
lärare har skolats in i.  Då synen på kunskap och lärande kan skilja sig åt förutsätter 
läroplanen ”en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och 
lärande” (Skolverket, 2016, s. 6). Det är ännu inte klargjort hur förskolans undervisning ska 
utformas menar Ängemo (2017), men poängterar att undervisning ska vara målstyrda 
processer som syftar till utveckling och lärande. Vidare menar Ängemo att det finns en risk att 
barn går miste om lärandetillfällen om förskolor inte diskuterar tillräckligt hur en målstyrd 
process ska se ut. Tidigare har förskollärare positionerat sig mot begreppet undervisning i 
förskolan men enligt studien Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) har gjort 
bland förskollärare visar att undervisning numer ses som en rättighet för alla barn. Vidare 
menar trion att en av styrkorna med förskolans undervisning är det sker ”en undervisning med 
barn” (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson, 2017, s. 106) eftersom förskolans 
verksamhet tar tillvara barns intressen samtidigt som barns intressen riktas mot det innehåll 
som vår kultur värderar i dagens samhälle.  

Enligt läroplanens riktlinjer ska förskolans verksamhet genomföras så att lärandet utgår från 
det enskilda barnets erfarenheter, lärandet ska vara lustfyllt och det ska stärka barnets intresse 
till att lära och erövra nya kunskaper och erfarenheter (Skolverket, 2016). Sheridan och 
Pramling Samuelsson (2016) förespråkar att förskolans verksamhet organiseras utifrån 
förskollärarens kunskaper om mål, barn och verksamhet. Med en utvecklingspedagogisk 
ansats arbetar förskolläraren målmedvetet med olika lärandeobjekt för att rikta barnens 
intressen mot det de förväntas utveckla en förståelse för. Tillsammans med barnen är 
förskolläraren med och för dialoger för att synliggöra barnens funderingar och det som barnen 
gör eftersom de anser att ”agerande och tänkande måste ske samtidigt kring samma 
lärandeobjekt” (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016, s.36). Vidare menar de att kvalitativa 
studier har visat att ett utvecklingspedagogiskt arbetssätt med en systematisk och 
barncentrerad verksamhet påverkar barns lärande till att de lättare förstår och skapar mening i 
det de gör. Detta skapas, anser Sheridan och Pramling Samuelsson, genom att pedagogen 
arbetar målmedvetet med olika lärandeobjekt och genom att barn får undersöka och reflektera 
i konkreta situationer om det som de förväntas lära sig om. Hur barn och pedagoger 
kommunicerar om naturvetenskap har Gustavsson och Pramling (2014) undersökt utifrån ett 
variationsteoretiskt perspektiv, ett perspektiv på lärande som handlar om att kunna urskilja 
något genom att något varierar. Resultatet från undersökningen visade att det var lättare för 
barnen att utveckla ett lärande när pedagogerna visade på skillnader mellan olika djur än om 
de visade på likheter mellan djur. Vidare i studien såg Gustavsson och Pramling att det är 
problematiskt när pedagogerna tar för givet att barnen ser på saker och ting på samma sätt 
som de själva, när pedagogerna utgår från sina egna erfarenhetsramar istället för att bygga 
vidare på barns erfarenheter.  
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2.3 Interaktion och kommunikation 
Elm (2008) har i sin studie undersökt vilka mönster som kan finnas i de interaktionsprocesser 
som pågår mellan barn och pedagoger vid naturvetenskapliga aktiviteter. I studien kunde Elm 
se att observation är den undersökningsform som dominerar mest i förskola och förskoleklass, 
barnen görs inte delaktiga i undersökningarna utan görs passiva genom att de får se på och 
iaktta det som pedagogen vill utveckla ett lärande om. Detta medför att det som är centralt för 
pedagogen blir även centralt för barnen, menar Elm. Som pedagog kan man inte överföra ett 
särskilt sätt att tänka till barnen, poängterar Helldén (2015), men genom en språklig 
interaktion kan man stötta den närmaste utvecklingszonen och påverka vilken innebörd ett 
visst begrepp ska få för barnen. När Elm (2008) undersökte interaktionsprocesserna visade 
undersökningen att pedagogernas frågor inom naturvetenskap ofta används i syfte att 
inventera barngruppens olika idéer, men när ett barn har levererat det förväntade svaret 
avslutar pedagogen inventeringen av barngruppens idéer. När barn inte görs delaktiga i 
planering av aktivitet och när pedagogerna inte förankrar avsikten med aktiviteten hos barnen 
så menar Elm att barnen får svårt att reflektera över vad som har hänt vilket medför att de inte 
förstår poängen med det hela. Utifrån det poststrukturella perspektivet är lärande en mänsklig 
konstruktion – kunskap är något provisoriskt som pågår här och nu och som skapas mellan 
människor och människor och ting (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2014). 
Utifrån ett poststrukturellt och pragmatiskt sätt att se på lärande, hävdar Elfström, Nilsson, 
Sterner och Wehner-Godée, att naturvetenskapliga begrepp föds i dialog och i ett med 
kroppen utforskande arbetssätt av material, ting och platser man befinner sig på. När barn och 
vuxna använder hela sin kropp till att utforska en aktuell och för barnet betydelsefull fråga i 
ett experimenterande förhållningssätt anser de att nya sinnliga erfarenheter kommer att ge ett 
ökat begreppsförråd. När Larsson (2016) undersökte vad som händer när fysik blir ett 
lärområde i förskolan, fann hon att det var ofta som pedagoger inte uppmärksammade barns 
utforskande av fysik. Istället för att vidareutveckla lärandet fick aspekter som omsorg och 
fostran företräde, som att vara rädd om pulkan eller att inte leka med tomaten på bordet. 
Vidare såg Larsson att kommunikationen mellan pedagoger och barn stannade på en 
vardagsnivå där vetenskapliga begrepp utelämnades. Larsson poängterar att om pedagogerna 
hade använt vetenskapliga begrepp så hade dessa kunnat haft en medierande funktion och 
bidragit ytterligare till barns lärande. Begreppet mediera kommer från tyskans Vermittlung 
och betyder förmedla, i ett sociokulturellt perspektiv menar Säljö (2014), att världen medieras 
genom att människan hanterar den med hjälp av fysiska och intellektuella redskap. Säljö ser 
att språkliga handlingar är ”en mycket viktig del av mänskligt agerande. Vi definierar och 
löser problem, diskuterar och genomför olika handlingar med hjälp av språkliga redskap” 
(Säljö, 2014, s. 91). 

 

2.4 Begrepp i förskolan 
Enligt läroplanen ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, 
ordförråd och begrepp, samt att varje barn nyanserar innebörden i begreppen och ser samband 
och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld (Skolverket, 2016). I förskolan ska lärandet inom 
naturvetenskap och teknik utgå från barns intressen där pedagoger och barn deltar i samma 
aktiviteter och delar erfarenheter och förståelse med varandra (Skolverket, uå). I en studie om 
pedagogers kompetensutveckling inom naturvetenskap såg Thulin (2017), att pedagogerna 
ändrade sitt förhållningssätt till vetenskapliga begrepp under tiden för 
kompetensutvecklingsinsatsen. Före insatsen hade pedagogerna förenklat de vetenskapliga 



 

5 

begreppen för att de skulle hamna på barnens nivå, till att senare poängtera vikten av att 
använda ett expansivt språk med de riktiga begreppen för att barnen ska lära sig ord och våga 
ställa hypoteser.  
När pedagogerna sätter ord på det barnen gör, samtalar med barnen och beskriver barnens 
erfarenheter tillsammans med barnen så kan pedagogerna lyfta fram och använda begrepp 
som är relevant för barnen att utveckla ett kunnande om (Skolverket, uå). När barn spekulerar 
och letar metaforer, så menar Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) att det är 
ett sätt för barnen att förstå sig på funktioner. När barnen lyssnar till varandra så menar 
författarna att det vidgar barnets egna förståelse av just den företeelsen, samt att det ger nya 
associationer i gruppen om pedagogen är med och namnger det rätta begreppet. Att aktivt och 
medvetet lyssna ger, enligt Helldén (2015), pedagogerna värdefull information om hur barn 
resonerar och förstår naturvetenskapliga begrepp. För att ge barnen ett rikare verbalt språk där 
begreppen ges innebörd och mening så kan pedagogerna befästa begreppen genom upprepade 
samtal; ”Vad är nerver för något? Hur ser en nervcell ut? Har vi också nerver? Vad har vi 
nerver till?” (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2014, s. 107). Att ställa utmanande 
frågor som ställs i rätt ögonblick kan, enligt Helldén (2015), hjälpa barnen att urskilja och 
fokusera på flera aspekter samtidigt då frågor av den karaktären vidgar lärandet hos barnen 
medans slutna frågor leder till att barnen ägnar sig åt gissningsförsök. Gjems (2010) har 
studerat högkvalitativa frågor mellan pedagoger och barn och såg i sin studie att pedagogers 
öppna frågor som vad, hur och varför, gör att barn blir mer involverade i samtalen. När ett 
barn ombeds att dela med sig av sina tankar och hypoteser, så menar Gjems att barn utgår från 
sina tidigare erfarenheter för hur de språkligt ska formulera sig och utvidga sina samtal. Att 
beskriva, förklara och berätta är enligt Gjems krävande övningar för barn eftersom barnet 
måste presentera tillräckligt med information för att den andre ska förstå. Barnet måste ta en 
annans persons perspektiv och försöka förstå vad den andre vet och överväga vilken 
information som ska presenteras. Gjems ser dessa övningar som viktiga för barns process i att 
lära sig språket, utveckla det kognitiva tänkandet och lära tillsammans med andra. Då 
pedagoger är mer språkligt erfarna och har mer språkliga kunskaper än barn, menar Gjems, att 
pedagoger lätt kan ta över barns konversationer och leda in dem på ett annat ämne än vad 
barnet egentligen hade tänkt vilket visades i studien genom att de vuxna pratade för barnet 
under tiden som den är tyst för att reflektera och formulerar sina tankar.  

När Johansson (2003) i sin studie undersökte hur pedagoger möter barnets perspektiv - hur 
pedagoger förhåller sig till barn, hur de samtalar med barn och vilka strategier som används 
för att förstå barnets mening, är beroende av vilket synsätt pedagogen har till barnet. Studien 
visade att pedagogers förhållningssätt var bundet till om pedagogen såg på barnet som 

 
… en medmänniska, en person vars intentioner det gällde att ta hänsyn till, alternativt 
om man arbetade med utgångspunkt från att vuxna vet och avgör vad som är bäst för 
barnet eller om barnets avsikter ansågs irrationella och ovidkommande för den peda-
gogiska intentionen (Johansson, 2003, s. 48). 

 

Analysen visade att pedagoger många gånger förhåller sig till alla ovanstående synsätt men att 
de i huvudsak tenderar att knyta an till någon av dem (Johansson, 2003). Förhållningssättet 
har stor betydelse för hur kommunikation skapas i förskolan och om det är en begränsande 
kommunikation eller en kommunikation som öppnar upp för samtal (Johansson 2011). I en 
monologisk kommunikationsmodell menar Johansson, att undervisningen handlar om att 
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läraren ger information, riktar barns beteenden och arbetar med strukturerade frågor och svar. 
Medans dialog ses som en relation som är baserad på öppenhet för olika perspektiv, där 
pedagoger och barn har möjligheter att ifrågasätta och det finns utrymme för förhandling 
(Johansson, 2011). Att pedagoger dominerar den verbala kommunikationen var något som 
Elm Fristorp (2012) såg i sin avhandling av hur pedagoger kommunicerar om naturvetenskap 
i förskolan. Studien visade att pedagogernas kommunikation är av instruerande karaktär 
genom att det är pedagogerna som visar upp materialet och att barnen ska utforska detta 
utifrån pedagogens anvisningar. I aktiviteterna kunde Elm Fristorp se att barnen gör färre 
verbala uttryck än pedagogerna, frågor som ställs besvaras av ett fåtal barn och vid tillfällen 
där barn har egna idéer som de själva försöker uttala händer det att pedagogen lägger orden i 
barnens mun istället för att utmana dem i deras resonemang.  

Läroplanen föreskriver att barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och 
lärande (Skolverket, 2016). Att använda barngruppen som läranderesurs är av stor fördel 
menar Bjurulf (2013), som anser att alla barn har olika erfarenheter, vilket gör att det i 
barngruppen finns en variation av erfarenheter. Bjurulf menar att barnens erfarenheter är en 
värdefull tillgång då de kan inspirera och lära av varandra. Desto fler erfarenheter barnen får 
ta del av desto bättre rustade blir de att lära för att lära, vilket Bjurulf menar är en 
förutsättning i en föränderlig värld. Thulin (2010) har studerat vilka sorts frågor barn kan 
ställa i ett temainriktat naturvetenskapligt arbete med syfte att undersöka om det fanns 
variationer av vad barnen valde att intressera sig för, och om barnens frågor förändrades under 
temaarbetets gång. Resultatet visade att barnens frågor förändrades till att mer fokusera mot 
själva innehållet i aktiviteten och att det fanns en markant ökning av frågor över tid – ju 
längre tiden gick med temaarbetet, desto fler frågor väcktes hos barnen. Detta anser Thulin 
tyda på att barn behöver introduceras i ett kunskapsfält och att de har ett behov av att kunna 
relatera till sina upplevelser och erfarenheter innan de kan ställa frågor om det. Thulin menar 
vidare att när barn tillsammans i ett meningsfullt sammanhang får ställa frågor, undersöka och 
skapa hypoteser utvecklas en grundläggande förmåga hos barnen att erövra kunskaper om ett 
specifikt innehåll.  
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3. Teoretiska utgångspunkter  

Det sociokulturella perspektivet är ett välkänt perspektiv inom studier och undersökningar 
som handlar om lärande (Dysthe, Hertzberg & Hoel, 2011). I denna studie har det 
sociokulturella perspektivet valts för att undersöka hur pedagoger kommunicerar med barn 
om fysik och teknik i förskolan. Med hjälp av det sociokulturella perspektivet kan studiens 
material av observationer och intervjuer tolkas och förstås utifrån sitt sammanhang. 
 

3.1 Sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet ser på barnets utveckling och lärande som en kulturell 
utveckling, ”utveckling övergår från att i huvudsak bestämmas av biologiska faktorer till att 
ske inom ramen för sociokulturella förhållanden” (Säljö, 2014, s. 36). Säljö anser att det är 
inom den sociokulturella sfären som lärande och utveckling äger rum, att människan 
tillgodogör sig färdigheter, förståelse och kunskaper genom att vara delaktig i kommunikativa 
processer med andra människor.  
 
Ur ett sociokulturellt perspektiv ses människans lärande beroende av miljön, Säljö menar att 
”vi lär oss helt enkelt att uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten på det sätt som 
omgivningen tillåter och uppmuntrar” (Säljö, 2014, s. 66). Språket är en central del i det 
sociokulturella perspektivet och ses som länken mellan människor, mellan barnet och dess 
omgivning (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2014). I kommunikation med andra 
tar barnet till sig uttryck och använder dessa för att etablera kontakt med andra, ”människan 
lever på kunskaper och insikter som de lånat från andra” (Säljö, 2014, s. 67). Detta medför att 
språket färgas av hur vi tänker inom en viss kultur och en viss samhällelig gemenskap (Säljö, 
2014). Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) ser det som att språket och 
symboler är ett verktyg för människans tänkande, och att det är genom detta verktyg som 
människan kan förmedla sitt tänkande till andra individer. Säljö (2014) menar att språket är en 
mycket viktig del av det mänskliga agerandet eftersom vi definierar, diskuterar och löser 
problem med hjälp av det språkliga redskapet. 
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4. Metodologisk ansats och val av metod 

För att tydliggöra hur studien har gått tillväga presenteras här urvalet av förskolor, barn och 
pedagoger samt vilken metod som har valts för datainsamling och hur studien har genomförts. 

 

4.1 Urval 
Observation gjordes på fyra förskolor i tre kommuner, varav en förskola var placerad i en 
mindre stad, en förskola placerad på landsbygd och två förskolor var placerade centralt i 
större samhällen. Barnen, som deltog var mellan 4–6 år, hade svenska och andra språk som 
modersmål.  
 
Valet av ålder på de barn som deltog i undersökningen beror på studiens syfte, att undersöka 
hur barn och pedagoger kommunicerar om fysikaliska och tekniska begrepp. Barn mellan 4–6 
år har mer språkliga erfarenheter än yngre barn och har generellt en större förmåga att 
uttrycka sig verbalt än yngre barn. 
 
Informationsblad (bilaga 1) om undersökningens syfte och tillvägagångssätt samt fullmakt 
(bilaga 2) lämnades till vårdnadshavarna på de förskolor som skulle delta i undersökningen. 
Av totalt 75 stycken fullmakter samlades 23 in för de barn som skulle delta i undersökningen. 
Av de insamlade fullmakterna hade alla vårdnadshavare gett sitt godkännande om att barnen 
kunde delta i undersökningen. 
 
Samtliga barn informerades vid studiens start om syftet med undersökningen samt att allt 
deltagande är frivilligt och att de när som helst kan välja att lämna aktiviteten. Både flickor 
och pojkar har deltagit i aktiviteten men det har inte funnits något fokus på genusperspektiv i 
undersökningen då detta inte var syftet med studien. 
 
I undersökningen har både förskollärare och barnskötare deltagit i aktiviteter och i intervju, i 
studien anges bägge yrkeskategorierna som pedagoger då syfte inte avser att göra skillnad 
dem emellan. 
 

4.2 Datainsamlingsmetod 
Två undersökningsmetoder har valts till studien för att undersöka hur barn och pedagoger 
kommunicerar om fysikaliska och tekniska begrepp. Metoden observation har valts för att 
undersöka hur barn och pedagoger kommunicerar och metoden intervju har valts för att 
undersöka hur pedagogernas ser på fysik och teknik. 
 
Observation är den metod som används när den som forskar vill på nära håll undersöka och 
tolka det man ser och hör (Franzén, 2014). För att undersöka hur barn och pedagoger samtalar 
om fysikaliska och tekniska begrepp har metoden ostrukturerad observation valts. Vid 
ostrukturerade observationer ges detaljerade beskrivningar av allt som händer utifrån 
frågeställningen (Bryman, 2011). I denna studie kommer barn och pedagogers 
kommunikation att beskrivas detaljerat utifrån frågeställningen. 
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Vid intervju valdes kvalitativ semistrukturerad intervju där ett och samma underlag med 
frågor användes till alla respondenter (bilaga 3). Formen för intervjun var av samtalskaraktär 
och frågorna togs i ordning utefter hur samtalet förlöpte. Syftet med kvalitativa intervjuer är, 
enligt Johansson och Svedner (2010), att få respondenten att ge så uttömmande svar som 
möjligt och därför måste frågorna anpassas så att intervjupersonen får möjlighet att berätta det 
som hon har på hjärtat. Även Bryman (2011) menar att semistrukturerade intervjuer ger 
respondenten stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt och att det ger en möjlighet att 
ställa följdfrågor för att knyta an till något som intervjupersonen har sagt.  
 

4.3 Procedur 
Som ett första steg i undersökningen kontaktades nio förskolechefer i fyra kommuner via mejl 
med information om syftet med undersökningen och dess tillvägagångssätt samt en förfrågan 
om kontakt med förskolor. Tre förskolechefer i tre kommuner godkände min förfrågan och 
delgav information om vilka förskolor som kunde kontaktas. Därefter gjordes kontakt via 
telefon med de utvalda förskolorna där pedagogerna fick muntlig information och förfrågan 
om att delta. Alla tre förskolorna ville delta i undersökningen och besök gjordes hos dem för 
att dela ut informationsblad och fullmakter till vårdnadshavare. Dag och tid för 
genomförandet av aktivitet och intervju bokades in med pedagogerna utefter hur det passade 
in i verksamheten med redan inplanerade aktiviteter. Den fjärde förskolechefen tog själv 
kontakt med mig via telefon och gjorde upp en tid och plats att besöka en förskola, denna 
förskola fick tyvärr förhinder men förskolechefen ordnade med ny förskola att besöka. 
Förskolechefen ordnade även så att pedagoger och vårdnadshavare fick information och 
fullmakter för observation. 
 
Vid besök för observation gjordes en genomgång av fullmakterna på samtliga fyra förskolor 
för att se att alla var påskrivna, noteringar gjordes även om ålder på de barn som skulle delta i 
undersökningen. Tre av fyra observationer gjordes efter frukost och den fjärde observationen 
gjordes efter lunch och vila. Alla intervjuer gjordes på plats direkt efter avslutad aktivitet. De 
deltagande barnen på de fyra förskolorna hade fått varierande information av pedagogerna om 
vad som skulle hända. Tre av fyra verksamheter hade blivit informerade om att det skulle ske 
en aktivitet, pedagogerna hade förklararat det som att det skulle ske en överraskning men att 
de inte visste mer än så. Den fjärde verksamheten hade informerat barngruppen om att en 
student skulle komma för att blåsa såpbubblor med dem och att den student var där för att lära 
sig bli en fröken. Aktiviteterna inleddes med att jag gjorde en presentation av mig själv som 
student och förklarade syftet med varför jag var där samt att det var helt frivilligt om man 
ville delta eller inte. Barngrupperna informerades även om att anteckningar skulle göras med 
papper och penna, samt att ljud skulle spelas in via mobiltelefonens röstmemo. Alla fyra 
aktiviteter började med att pedagogerna varefter plockade upp materialet och verktyg (bild 1) 
ur påsen och barnen fick undersöka och gissa vad det var för något och vad det kunde 
användas till. Som observatör placerade jag mig alltid bakom barngruppen för att inte ses som 
en deltagare i aktiviteten, något som Franzén poängterar; ”din avsikt är inte att vara delaktig 
och du har ett specifikt område som du vill studera” (Franzén, 2014, s. 63). Dock hände det 
några gånger att barnen vände sig till mig med frågor eller att de sökte praktisk hjälp med 
uppgiften. 
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Bild 1: Det material och verktyg som delades ut till förskolorna för studien. 

 

4.4 Etiska överväganden 

I all forskning behöver det göras etiska överväganden, både före, under och efter att 
undersökningen är klar. För att skydda den enskilde individen i undersökningen finns fyra 
grundläggande individskyddskrav som är extra viktiga att ta hänsyn till innan undersökningen 
kan påbörjas; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Bryman, 2011).  

Informationskravet; Alla berörda parter har tillfrågats och blivit informerade skriftligt och 
muntligt om syftet med studien, att allt deltagande är frivilligt, dess tillvägagångssätt samt att 
ljudupptagningar skulle göras. Det är av stor vikt att alla deltagare får information om syfte 
och tillvägagångssätt för att de ska kunna ta ställning till om de vill delta i studien eller inte. 
Informationsbladet (bilaga 1) har informerat alla deltagare om syfte och tillvägagångssätt 
enligt Vetenskapsrådet (2011) råd om god forskningssed. 

Samtyckeskravet; Samtliga vårdnadshavare för de deltagande barnen har lämnat fullmakt 
(bilaga 2) och gett sitt samtycke till att barnet kan delta i undersökningen om barnet själv vill. 
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Pedagoger och barn har informerats om att allt deltagande är frivilligt och att de när som helst 
kan välja att träda ur. Barn visade sin förståelse av att deltagandet var frivilligt genom att 
verbalt informera om att de inte ville delta i undersökningen eller att de lämnade aktiviteten 
för att göra något annat.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om de personer som deltar i studien ska 
behandlas med största konfidentialitet samt att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt 
att ingen obehörig kan komma åt dem (Bryman, 2011). Samtliga deltagare har informerats 
(bilaga 1 och 2) om att namn på förskolor, pedagoger och barn kodas om för att avidentifiera 
deltagare och förskolor (Vetenskapsrådet, 2011).  

Nyttjandekravet; Enligt nyttjandekravet får de uppgifter som samlas in endast användas till 
forskningsändamålet (Bryman, 2011). Alla berörda deltagare har informerats via 
informationsbladet (bilaga 1) om att all data som samlas in endast kommer att användas för 
examensarbetet och därefter förstöras och slängas.  

 

4.5 Studiens reliabilitet och validitet 
Reliabilitet är ett mått på undersökningen mätnoggrannhet vilket kan mätas i om data har 
samlats in på samma sätt eller om det har varierat mellan de olika undersökningarna 
(Johansson & Svedner, 2010). I denna studie har alla fyra observationer gått tillväga på 
samma sätt vilket stärker studiens reliabilitet. Intervjuerna har utgått från samma frågor men 
gav olika följdfrågor beroende på respondentens svar, samt att frågorna togs i olika ordning då 
intervjun var av samtalskaraktär. Vid två intervjutillfällen var pedagogerna i närheten av 
barngruppen eftersom verksamheten inte hade tillräckligt med personal för att avvara dem en 
stund. Detta gjorde att pedagogerna var delaktiga i intervjun samtidigt som de var delaktiga i 
barngruppen, vilket medförde att det inte fanns 100 % närvaro i intervjuerna och det har i sin 
tur påverkat studiens resultat. Att välja plats för intervju är något som Löfgren (2014) 
understryker som viktigt, ”platsen påverkar vad som sägs, så fundera över var ni ska vara och 
vad det får för konsekvenser” (Löfgren, 2014, s. 149). 

 
Enkelt uttryckt är validitet ett mått på hur väl studien har undersökt det som var tänkt att 
undersökas (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Validitet förklaras även med ”om resultaten 
ger en sann bild av det som undersökts” (Johansson & Svedner, 2010, s. 97). Om resultatet 
ger en sann bild av verkligheten går att diskutera, Bryman (2011) menar att människor som 
observeras kan förändra sitt beteende för att de kanske vill uppfattas positivt av observatören. 
Men Bryman menar även att effekten som kan uppstå av observatörens närvaro har en tendens 
att minska bland lärare eftersom de har många saker att göra som ställer andra krav på dem.  
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4.6 Generaliserbarhet 
Med generaliserbarhet menas om studiens resultat kan generaliseras till andra grupper och 
situationer än de som har varit delaktiga i undersökningen (Bryman, 2011). Med denna studie 
är frågan om undersökningen visar ett resultat som kan vara generellt för förskolor i hela 
Sverige. Studien har utförts genom fyra observationer och intervjuer på fyra förskolor i tre 
kommuner i Mellansverige. Studien kan ses som ett mycket litet stickprov och säger inget om 
hur det generellt ser ut i landet för övrigt, däremot stämmer studiens resultat väl överens med 
tidigare forskning om hur pedagoger och barn kommunicerar om fysiska och tekniska 
begrepp i förskolan. 

 

4.7 Databearbetning 
När samtliga observationer och intervjuer var genomförda på de utvalda förskolorna lyssnades 
ljudfilerna igenom och en transkribering gjordes av materialet. Därefter lyssnades ljudfilerna 
igenom igen för att jämföra med transkriberingen för att säkerställa att alla verbala 
kommentarer fanns med. Utifrån den insamlade datan valdes det material ut som besvarade 
studiens frågeställningar. 
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5. Resultat och analys 

Studiens resultat bygger på observationsmaterial och svar från intervjufrågorna (bilaga 3) med 
sex pedagoger från de fyra slumpmässigt utvalda förskolorna. Alla namn på förskolor, 
pedagoger och barn har avidentifierats och har fått nya fingerade namn. I resultatet redovisas 
kommentarer från barn och pedagoger som kursiva citat, barnets fingerade namn är utskrivet, 
initialen står för pedagogens fingerade namn och intervjuarens frågor/svar markeras med ett I. 
 

5.1 Observation av barn och pedagoger 
De fyra förskolorna i studien har döpts om till Förskola Ett, Förskola Två, Förskola Tre och 
Förskola Fyra. Samtliga barn i studien har som pedagogerna fingerade namn, det fingerade 
namnet är utskrivet i materialet medans pedagogernas namn är markerade med initialer. Under 
samtliga observationer befann jag mig i bakgrunden av barngruppen för att påverka 
observationerna så lite som möjligt. I första observationen, Förskola Ett, har barnen 
informerats tidigare om att de ska blåsa såpbubblor. I de andra tre förskolorna har barnen inte 
fått någon förhandsinformation. 

För att fånga barns intressen och för att göra lärandet mer lekfullt använder sig pedagogerna i 
Förskola Tre av dockor i undervisningen, vid besöket för observationen användes en docka 
vid namn Barbabok. Pedagogerna turades om att vara dockan genom att de förställde sina 
röster och höll fram dockan mot barnen när den pratade. När någon av pedagogerna pratar 
som Barbabok anges detta med initialen B istället för pedagogens namn. 
 

5.1.1 Pedagoger och barn undersöker material och verktyg 
I samtliga fyra observationer börjar aktiviteten med att pedagogerna plockar upp 
såpbubbelvatten, ståltråd och tänger ur påsen (bild 1) för att visa barnen.  
 

A: Vad tror ni att man kan göra med den här som är så vass? Akta fingrarna nu. 
Lucas. Klippa. 
A: Ja, precis. Vet ni vad den heter? Är det någon som kan gissa? 
William: En griptång. 
A: Vad sa du? 
William: jag vet inte, Lucas vet. 
A: Ja, man skulle kunna gripa med den, men den är väldigt vass. Har ni något mer 
förslag? Man kan klippa av saker med den sa du.  
Kian: En sax. 
A: Ja, den är som en sax, ja precis. Man kan klippa med den. Men det är en konstig 
sax. Är det någon som vet vad man kallar den? 
Kian: Nej. 
William: Saxpax. 
A: Avbitartång. 
Flera barn svarar på samma gång: Avbitartång…. 
A: Avbitartång. 
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A: Man ska klippa av, sådana här hårdare saker, som typ ståltråd och så. Men den 
här går inte att klippa av med, den här klämmer man ihop med 
. 

Förskola Ett 
Anna, pedagog 

 
 
M: Ska vi prova att göra en sån, det kanske går att böja den här, ni provade ju att 
böja förut, det kanske går att göra runt såhär, ska vi prova att klippa till… 
Alice: Ja, vi ska göra såpbubblor! 
M: Ja, vi ska prova. Vi kan prova att klippa till en sån här bit så får vi se hur stark du 
är Maja. 
Alice: Men jag vet inte varför vi ska göra såpbubblor! 
M: För vi ska testa att göra såpbubblor. 
Aice: Men jag vet inte varför vi ska göra såpbubblor… 
M: Tycker du det är kul att göra såpbubblor eller? 
Alice: Ja. Men varför ska vi göra det? 
M: För att vi ska prova att göra egna sådana här att doppa i, kan vi se om det blir 
stora eller små…. 
Alice: Men varför? 
M: Ska vi testa den här istället kanske. 
Lilly: Då gör jag det med den 
M: Mmmm, annars får jag hjälpa er ifall det är jättetrögt. Den var ganska tjock den 
här tråden. 
 

Förskola Två 
Maria, pedagog 

 
 
E: Man ska aldrig dricka något som man inte vet vad det är. Men då gör vi såhär, 
Barbabok? 
B: Ja. 
E: Kan man dricka det här? 
B: Nej, man kan faktiskt inte det. Det var inte päronsoda, jag busade bara lite med er. 
Alicia: Vad är det här, den är mycket mörkare… 
B: Vad tror du det kan vara? 
Alexander: Diskmedel. 
B: Diskmedel. Är det bara diskmedel tror ni, om ni tittar på färgen….  
Alicia: Den här är mycket mörkare. 
Alexander: Vänta, det är samma.  
B: Ser det lika ut? 
Flera barn på samma gång: Neeej…. 
E: Men om vi gör såhär då, vi luktar. Lukta på den. Och så lukar du på den. 
 

Förskola Tre 
Elisabeth och Margaretha, pedagoger 
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Charlie: Dom där två, dom där två kan jag göra till former. 
E: Vad ska du göra för form av den då? Vad ska vi forma dom till då, tycker du? Nå-
got som vi kan använda den här med? 
Adam: Man kan ju göra hål i den där. 
Charlie: Nej 
Flera barn: Den är mjukare. 
E: Vad sa du Adam? Man kan göra blåsbubblor….? 
Flera barn pratar: (*otydligt)  
E: Sch…. En i taget, så hör vi vad Adam säger. 
Adam: Blås… 
E: Ja, man kan göra såpbubblor ja. Tror ni att det är det som är i här? 
Flera barn: Ja. 
E: Mmm… Hur gör man sådana att blåsa med här då, tror ni? 
Charlie: Det behöver man inte ens. 
E: Behöver man något mer att göra sådana man kan blåsa med? 
Noah: En sån som man håller i som man blåser i. 
E: Det tycker du, vilken vill du använda? 
 

Förskola Fyra 
Eva och Kristina, pedagoger 

 
 
Observationerna visar att samtliga pedagoger i studien bjuder in barnen till att undersöka 
material och verktyg genom att dessa skickas runt i barngruppen. Under tiden som barnen 
undersöker dessa ställer pedagogerna frågor om vad det kan vara, vad man kan använda dom 
till och vad de tror att de ska göra med dem. Pedagogen Anna inventerar barngruppens idéer 
och tankar genom att ställa frågan; ”Vad tror ni att man kan göra med den här som är så 
vass?”. När ett barn har gett sitt svar fortsätter hon att inventera olika idéer i barngruppen 
innan hon slutligen delger att tången heter avbitartång. När barn lyssnar till varandras idéer så 
menar Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) att det vidgar barnets förståelse 
av den specifika företeelsen, samt att barngruppen får nya associationer när pedagogen är med 
och namnger med det rätta begreppet. Även pedagogen Eva inventerar barngruppens idéer 
men avslutar inventeringen efter att ett barn har lämnat det förväntade svaret; ”Vad sa du 
Adam? Man kan göra blåsbubblor….?”. Detta överensstämmer med vad Elm (2008) såg i sin 
studie, att det är ofta som pedagoger inventerar barngruppens olika idéer, men att 
inventeringen avslutas när ett barn har lämnat det förväntade svaret. Vid observationen av 
Förskola Två ville barnet Alice få svar på varför de skulle blåsa såpbubblor och får då till svar 
av pedagogen ”Tycker du det är kul att göra såpbubblor eller?”. Barnet ställer frågan flera 
gånger om varför de ska göra såpbubblor men pedagogen ger ingen djupare förklaring till vad 
avsikten är. När barn inte görs delaktiga i planering av aktivitet och när pedagoger inte 
förankrar avsikten med aktiviteten så menar Elm (2008) att barn får svårt att reflektera över 
vad som har hänt vilket i sin tur medför att de inte förstår poängen med det hela. När 
pedagoger använder öppna frågor som vad, hur och varför, så menar Gjems (2010) att barn 
görs mer delaktiga i samtalen. Detta syns i studien genom att flera pedagoger ställer öppna 
frågor som ”Vad tror du det kan vara?”, ”Vad ska vi forma dom till”, och ”Vad tror ni att man 
kan göra”.  
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5.1.2 Konstruktion av blåspinne 
Nedanstående observationer utgår från barn och pedagogers arbete med att konstruera 
blåspinnar till såpbubblorna.   
 

A: Hur ska ni får bubblor på denna då? William, hur ska du göra då då? 
Kian: Fröken, kan du hjälpa mig? Eller så kan man bara göra såhär. 
Lucas: Jag ska pröva. 
William: Det går inte. 
A: Nej, varför tror du inte att det går då? 
A: Den var väldigt liten... Kan du…. Du får fundera på hur du kan göra bubblor med 
den då. 
Kian: Nu är den inte liten. 
A: Och så gäller det att sätta fast den ordentligt, då behöver ni klämma fast den hårt 
så det sitter med den här plattången här. 
Kian: Eller såhär? 
A: Du får prova. 
Lucas: Det går inte. 
A: Du får prova på fler sätt. Du kanske får sätta fast den ordentligt så det blir run-
dare. Du får prova dig fram. 
 

Förskola Ett 
Anna, pedagog 

 
 
M: Jag ska se hur (*otydligt) gjorde, som Alice gjorde. Böjde du sådär bara eller? 
Alice: Va? 
M: Böjde du runt såhär bara, eller. 
Alice: Mmm… Sen knytte jag. 
M: Och så snurra runt lite så. 
Maja: Mmm… 
Lilly: Fröken jag kan inte knyta… Kan du hjälpa mig? 
Alice: Jag kan hjälpa dig, jag kan hjälpa dig. 
M: Om du snurrar runt den ena runt den andra så, så blir det, så blir det som att det 
sitter fast så. 
Maja: Alice, kan du hjälpa mig? 
Alice: Mmmm, snart. 
M: Jag kan hålla i så kan du snurra  
M: En gång till kanske. En gång till.  
M: Har ni fått ihop dem allihopa? Ska vi testa om de funkar? Ska vi gå och testa om 
de funkar? Vi får nog gå utanför, eller hur? 
 

Förskola Två 
Maria, pedagog 
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M: Hur tror du att du kan sätta ihop cirkeln? Hur brukar den se ut den där som man 
har? Hur ska vi göra för att få i en massa luft i? 
Alexander: Doppa den i. 
Alicia: Det funkade inte. 
Elias: Man kanske måste springa för att göra den? 
E: Nja… Jag tror att det här är klart, som är… 
Maja: Men blås då! 
E: Men den sitter inte riktigt ihop där, det kanske måste vara en sluten cirkel? 
Alicia: Men hur? 
Elias: Tejp? Lim? 
Alicias: Tejp, lim? 
M: Men vi har ju bara dom här sakerna här. 
Alexander: jag vet, man kan (*otydligt) och vatten. 
E: Ja, precis. 
Ella: Knyta? 
E: Ja, knyta på något vis. 
 

Förskola Tre 
Elisabeth och Margaretha, pedagoger 

 
 
E: Hur får du ihop den då Noah, får du ihop den? 
Noah: Nej, jag kan inte. Jag vet inte hur man gör… 
E: Du får prova att böja på den, och böja på den lite. 
Noah: Jag vill inte ha den mindre. 
K: Hur ska du doppa den där i Ludwig? Ludwig, vad ska du doppa den där i? Ska du 
doppa den i den här eller vart ska du doppa den? 
Ludwig: jag ska doppa den i en burk. 
K: I en sån? 
Ludwig: Ja. 
K: Om du vill ha en sån stor då, hur funkar det? Hur ska du göra då? Prova, för den 
behöver ju gå ner där i, eller hur? 
  

Förskola Fyra 
Eva och Kristina, pedagoger 

 
 

Studiens fyra observationer visar att pedagogerna stöttar barnen i arbetet med att konstruera 
blåspinnar. Barnen utmanas i sitt konstruerande genom pedagogernas öppna frågor, pedagog 
Anna undrar; ”Hur ska ni får bubblor på denna då?”, Margaretha frågar; ”Hur tror du att du 
kan sätta ihop cirkeln?” och Kristina ställer frågan; ”Hur ska du doppa den där i Ludwig?”. I 
observationen av Förskola Ett instruerar pedagog Anna att ståltrådarna behöver fogas samman 
för att det ska fungera; ”Och så gäller det att sätta fast den ordentligt, då behöver ni klämma 
fast den hårt så det sitter med den här plattången här”, Maria instruerar: Om du snurrar runt 
den ena runt den andra så, så blir det, så blir det som att det sitter fast så”. Elisabeth föreslår 
att ståltrådens cirkel behöver vara sluten för att de ska kunna blåsa såpbubblor; ”Men den 
sitter inte riktigt ihop där, det kanske måste vara en sluten cirkel?”, och pedagog Eva 
uppmuntrar; ”Du får prova att böja på den”. Observationen från Förskola Två visar hur 
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barnet Alice, som i föregående observation inte fick någon förklaring till varför de skulle 
blåsa såpbubblor, får ta en ledande position i arbetet med att konstruera blåspinnar; ”Jag ska 
se hur (*otydligt) gjorde, som Alice gjorde. Böjde du sådär bara eller?” och där Alice tar 
initiativet till att hjälpa sin kompis: ”Jag kan hjälpa dig, jag kan hjälpa dig”. Barns 
erfarenheter är en värdefull tillgång menar Bjurulf (2013), eftersom att alla barn har olika 
erfarenheter vilket gör att de kan inspirera och lära av varandra. 
 

5.1.3 Blåsa såpbubblor 
I nedanstående fyra observationer har barnen konstruerat klart sina blåspinnar och har 
övergått till att blåsa såpbubblor med dem. 

 
Lucas: Jag gjorde en megastor, men den sprack. 
William: Det kom på min näsa. 
A: Ja, titta! Men oooo. Vilken stor! 
Kian: Jag sa ju att jag kunde. 
William: Den sprack på mig. 
Lilly: Jag kan inte. 
A: En gång till, jag hinner ju inte med att kort på de fina bubblorna. 
Kiam: Nu kommer jag ha en bamsestor 
Lilly: Det går inte 
William: Titta Anna, den fastna´! 
A: Oj, får jag se. 
Lilly: Det går inte…. 
A: Ska du prova att blåsa? 
Milan: Det går inte ens 
A: Vet du vad? Du kanske behöver sätta fast den här, det är öppet här.  
Lilly: Det går inte Anna  
A: Du ska nog inte ha fingrarna i där, för då går bubblan sönder. 
Lilly: Det går inte… 
A: Ha fingrarna längre upp på skaftet. Och kläm till, kläm till så att det blir runt där 
får du se. 
Lucas: Aj, jag klämde så hårt att jag fick ont i tummen. 
Lilly: Jag kande nu. 

Förskola Ett 
Anna, pedagog 

 
 

M: Jag tänkte göra en stor, tänkte jag. Så vi kan göra stora bubblor. 
Oscar: Jag behöver mer. 
M: Jag tror att det räcker… 
M: Om du gör såhär Oscar… då kan du böja skaftet så du kommer ner mer, du kan 
prova, om du böjer änden här lite grann…  
Alice: Titta här, nu kommer det en stor bubbla. 
M: Om du tar den här, om jag håller i, så kan du böja skaftet så det blir lite snett så 
*blåser, prova får du se… så slipper du doppa i… kolla nu…. 
M: (*skrattar) det gick inte så bra… 
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Oscar: Nä, den blåser iväg själv. 
M: Ja, det blåser så mycket så den blåser iväg själv. 
 

Förskola Två 
Maria, pedagog 

 
 
 
Hugo: Jag gjorde en bubbla som blev hel! 
M: Ja, det har blivit vatten inne i den, har ni sett? Kolla. 
Alexander: Hur kunde det bli vatten i? 
E: För det är såpan, den är så stark så den håller vattnet inom sig. 
Alexander: Som en ballong funkar det med 
E: Ja, precis. 
Alexander: Det här vill jag göra hela tiden nästan. 
M: Får du några bubblor Hugo? 
E: Prova med den kanske? Prova med den burken? Det kanske är bättre blandat i 
den? 
Hugo: Den och den och den. 
E: Åååååhhh, så många!!!!  
Hugo: Jag gjorde tre! 
E: Fantastiskt! 
E: Kommer ni ihåg nu då vad det är som hamnar inne i bubblan så det kan bli en 
bubbla? 
Alexander: Molekyler 
E: Ja, vilka molekyler? Vad är det som kommer ur din mun? 
Alexander: Luft?! 
E: Luftmolekyler är det ju! 
 

Förskola Tre 
Elisabeth och Margaretha, pedagoger 

 
 
 

E: Blev det bubblor bara av att springa runt också? Man behöver inte blåsa alltså. 
Charlie: Nej, man kan springa också. 
E: Vilken bubbla Charlie! 
Adam: Om man tar in fingret såhär, så spricker det. 
Julia: Kan du stoppa in fingret? 
E: Ja. 
Adam: Fingret in. 
E: Ska jag hjälpa dig att göra en lite mindre, jag tror att det är det (*otydligt). 
E: Jag måste ner i vattnet igen. 
E: Nu funkar det va?  
E: Jo, men det kom en bubbla. Får se. Du kanske får blåsa lite mindre hårt? 
Adam: Oj, kolla. Den var jättestor. 
Julia: Skaka så när du tar såpbubblor. 
E: Jag tror att du har kommit på tekniken Noah. 
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E: Är det någon skillnad om du blåser hårt eller löst, har du tänkt på det Ludwig? 
 

Förskola Fyra 
Eva, pedagog 

 
 
Studien visar att pedagogerna är engagerade i barnens blåsande av såpbubblor, uppmuntrande 
kommentar från pedagogerna, Anna utbrister; ”Ja, titta! Men oooo. Vilken stor!”, och 
Elisabeth; ”Åååååhhh, så många!!!!”. Observationerna visar även hur pedagogerna försöker 
hjälpa barnen att lösa problem som uppstår, Anna instruerar; ”Du kanske behöver sätta fast 
den här, det är öppet här”, och Maria instruerar; ”Om du gör såhär Oscar… då kan du böja 
skaftet så du kommer ner mer”. Pedagog Eva konstaterar; ”Blev det bubblor bara av att 
springa runt också? Man behöver inte blåsa alltså”, och pedagog Maria besvarar ett barns 
kommentar om att såpbubblan blåste iväg; ”Ja, det blåser så mycket så den blåser iväg själv”. 
Att kommunikationen stannade på en vardagsnivå, var något som Larsson (2016) såg i sin 
studie, vilket medförde att vetenskapliga begrepp utelämnades i kommunikationen mellan 
barn och pedagoger.  
 
I observationen av Förskola Tre utmanar Elisabeth ett barns lärande genom att ställa en 
följdfråga; ”Ja, vilka molekyler? Vad är det som kommer ur din mun?”. Genom en språklig 
interaktion kan man, enligt Helldén (2015), stötta den närmaste utvecklingszonen och påverka 
vilken innebörd ett visst begrepp ska få för barnen. Även Elfström, Nilsson, Sterner och 
Wehner-Godée (2014) menar att naturvetenskapliga begrepp föds i dialog och i ett med 
kroppen utforskande arbetssätt av material, ting och platser man befinner sig på.  
 

5.1.5 Sammanfattning av observationsmaterialet 
Observationerna visar att samtliga pedagoger i studien bjuder in barnen till att undersöka 
material och verktyg genom att dessa skickas runt i barngruppen. Under tiden som barnen 
undersöker dessa inventerar pedagogerna barnens idéer om vad det kan vara, vad man kan 
använda dom till och vad de tror att de ska göra med dem. Flera pedagoger i studien använder 
öppna frågor som vad och hur, vilket enligt Gjems (2010) gör att barnen blir mer involverade 
i samtalen. Genom att barn får lyssna till varandras idéer så menar Elfström, Nilsson, Sterner 
och Wehner-Godée (2014) att det vidgar barnets förståelse, samt att barngruppen får nya 
associationer när pedagogen är med och namnger med rätt begrepp. Ett barn i studien får 
ingen förklaring till varför de ska blåsa såpbubblor. Detta kan medföra, enligt Elm (2008), att 
barnet inte kan reflektera över vad som har hänt vilket leder till att den inte förstår poängen 
med det hela. Samtliga pedagoger i studien stöttar barnet i konstruktionsarbetet och utmanar 
dem i deras resonemang genom att ställa öppna frågor. När barnen stöter på problem med sina 
konstruktioner ändras pedagogernas kommunikationsform till att bli mer ledande och 
instruerande. Studien visar även hur barn hjälper varandra, vilket Bjurulf (2013) ser som en 
värdefull tillgång då barn har olika erfarenheter och att de kan inspirera varandra. De fyra 
observationerna visar skilda resultat av hur pedagogerna använder vetenskapliga begrepp i 
undervisningen av fysik och teknik i förskolan. Tre av fyra observationer i studien visar att 
pedagogerna utelämnar fysikaliska begrepp och att detta påverkar kommunikationen till att 
stanna på en vardagsnivå. I samtliga fyra observationer använder pedagogerna tekniska 
begrepp på ett varierande vis. Att kommunikationen ligger på vardagsnivå var även något som 
Larsson (2016) såg i sin studie. 
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5.2 Intervju med pedagoger 
I studien kommer pedagogerna gå under namnen Elisabeth, Eva, Margaretha, Maria, Kristina 
och Anna. De sex pedagogerna på de fyra förskolorna har arbetat olika länge inom förskolan; 
Elisabeth har 9 års erfarenhet, Eva har 25 års erfarenhet, Margaretha har 26 års erfarenhet, 
Maria har 30 års erfarenhet, Kristina har 35 års erfarenhet och Anna har 40 års erfarenhet av 
att arbeta inom förskola. I resultat redovisas kommentarer från pedagoger som kursiva citat, 
initialen står för pedagogens fingerade namn och intervjuarens frågor/svar markeras med ett I.  

 

5.2.1 Fysik och teknik i förskolan 
I intervjun ställdes frågan vad fysik och teknik är för dem, och var pedagogerna kan se fysik 
med barnen i förskolans verksamhet. 
 

I: Vad är fysik för dig? 
M: Det är svårt, det är väl när man gör experiment. 
 
I: Vad är teknik för dig? 
M: Det kan vara hur allt fungerar, hur man använder redskap till det och…. Redskap 
används ju så mycket i vardagen. Vi jobbar mycket med lego och kaplastavar som 
konstruktion, sen bygger de mycket pärlplattor, de konstruerar egna modeller och föl-
jer färdiga bilder som vi har, som vi lägger bredvid eller under pärlplattan och så… 
Det är ju lite teknik att följa det också….  
 

Förskola Två 
Maria, pedagog 

 
 

I: Vad är fysik för dig? 
A: Ja… Det är ju allting, ja…. Hälla upp vatten kan vara…. Ja, allting. Frukt, vad 
finns det i frukten, den är saftig. Vardagsgrejor, det behöver inte vara så märkvärdigt. 
Det kan vara vatten, det kan vara snö. 
 
I: Vad är teknik för dig? 
A: Allting. Sax till exempel. Öppna fönster, en dörr. Allt som du behöver som finns 
runt omkring liksom. Vanliga grejer som man inte tänker på är teknik. De tycker att 
teknik och experiment är jättekul, de bara suger, de är sugna på att lära sig. Det gäl-
ler att finna det som intresserar dom och sen få in ett lärande i det.  
 

Förskola Ett 
Anna, pedagog 

 

 
I: Vad är fysik för Er? 
K: Jag kan inte det där, jag är jättedålig på det där… (*skrattar) 
E: Ja, fysik är jag också lite dålig på, det är lättare att tänka teknik faktiskt, än fysik.  
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I: Vad är teknik för Er? 
E: Man släpper bilar för att se hur fort de går, det kanske har med fysik att göra 
också, kan man säga. 
K: Det har ju med fysik att göra, det är ju tyngdlagen det. 
E: Ja, men det har det ju. Det är ju faktiskt fysik. Fast man blandar nog ihop det lite 
grann kanske. Det är nog det man gör… 
E: Det är ju så bra när man gör det systematiska, då har man ju alla ämnen, då ska vi 
skriva ner hur vi jobbar med de olika sakerna. Många gånger fastnar jag, vad har vi 
för material inne och vad gör vi? Men det är ju då det blir tänkvärt, vilket ämne job-
bar vi minst med? Utifrån, det ju det som vi egentligen ska lyfta fram då i det systema-
tiska. Och som nu när vi började med teknik då, som nästa år, det är ju mycket det här 
med QR-koder och allt det här. Men fysik är ju också en grej, vad är fysik, det också. 
Och då är det viktigt att lyfta fram något år, då blir det ju väldigt tydligt egentligen. 
K: Fast fysik har vi ju jobbat lite med när vi gjorde experimentet med russinhissen, det 
är ju fysik det. 
E: Ja visst. Och det är ju det här man måste tänka på, man glömmer ju det ibland. Ja, 
vad är fysik? 
 

Förskola Fyra 
Kristina och Eva, pedagoger 

 
 
I: Vad är fysik för Er? 
E: Det är ju egentligen överallt, det är bara att sätta ord på det. Man kan ju ha lutan-
det planet till exempel, eller rutschkanan när de själva åker, eller om de släpper lek-
saker nerför, där är det ju fysik. Och dels är det ju rörelseenergi och gravitation. 
M: Ja, gravitation har vi ju jobbat mycket med. Att det just är olika gravitation på jor-
den och på månen och vad är det som gör, vad är gravitation egentligen. Det har vi 
berört väldigt mycket. 
E: Ja, det har vi. 
M: Men även just det här som du sa med plan, det här med friktion, vad är det som 
gör att det går olika snabbt och… 
 
I: Vad är teknik för Er? 
E: Ja, det är ju både vardagstekniken, de tekniska uppfinningarna och sen är det ju 
teknik i form av konstruktionsskapande grejer då. Ja, som både lek och pyssel. 
E: Ja, det heter ju konstruktion. 
M: Ja, det heter ju konstruktion men det är ju en form av teknik i form av allt från 
kapplalego, den med magneter man bygger och du har pyssel med toarullar. Det är ju 
också en form av teknik. Och sen är det ju vardagstekniken i form av blixtlås, äta med 
kniv och gaffel, lysrör, dörrar… Allt. Handtag. Pedalhink.  
 

Elisabeth och Margaretha, pedagoger 
Förskola Tre 
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Av de fyra intervjuerna framkom skilda syner på hur pedagogerna uppfattar fysik och var de 
kan se fysik bland barnen i förskolans verksamhet. Några av pedagogerna känner sig osäkra 
på vad fysik egentligen är, men vill gärna koppla det till olika experiment som de utför 
tillsammans med barnen. De två pedagogerna Elisabeth och Margaretha såg fysik och 
fysikaliska fenomen överallt i det som barnen gjorde och nämner aktiviteter som att åka 
rutschkana eller att släppa bilar nerför. Även Kristina och Eva nämner fysik som att ”släppa 
bilar för att se hur fort de går”, de pratar även om hur de i den systematiska 
kvalitetsutvecklingen försöker fånga upp vilka ämnen som de jobbar minst med och hur de 
ska lyfta fram det i verksamheten framöver.  
 

På frågan vad teknik är för pedagogerna blev svaren med en gång mer säkra och de flesta 
räknade upp flertalet tekniska hjälpmedel som vi människor använder i vardagen. Pedagogen 
Maria benämner teknik som ett sätt att följa ett mönster när barnen bygger pärlplattor ”de 
konstruerar egna modeller och följer färdiga bilder som vi har, som vi lägger bredvid eller 
under pärlplattan och så… Det är ju lite teknik att följa det också….” . Även pedagogen Eva 
nämner i intervjun ”att få till tekniken att göra, det är ju en viss teknik”, vilket kan ses som en 
tolkning av läroplanens strävansmål: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 
förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap 
(Skolverket, 2016, s. 10).  

  

5.2.2 Att söka information och kunskap 
I intervjun ställdes frågan hur pedagogerna själva söker upp information och kunskaper om 
naturvetenskap och teknik samt hur de gör barnen delaktiga i sökandet av information. 
 

E: Dels så använder vi plattan mycket, dels kanske vi söker lite själva också, för vad 
kan man jobba med, och så brainstormar vi när vi har planering och så skriver man 
upp för att ha lite. Naturligtvis är det ju så att man måste ha lite i bakhuvudet också, 
även om barnen ska få tänka till så är det ju bra att ha lite grund i huvudet. Men sen, 
som när barnen om fåglar, hur ser fågeln ut? Hur låter den? Det här med QR-koder, 
de får fundera på hur den låter. Någon hade hört en blåmes, tror jag att det var, som 
Noah sa, men då tar vi reda på och lyssnar på plattan. Så, så gör vi med barnen då, 
tillsammans. Ja, men det var ju som när vi gjorde QR-koderna, och så tyckte Noah, 
som hade hört blåmesen, ”Lyssna här, var det blåmesen?”, ”Jo, men så lät den”, sa 
han. Och så sprang han och lekte sen. Så då blev ju det tydligt för han, att det var 
blåmes, då fick han vara med och bekräfta det, att det var det han hörde. Då var ju 
han med i den processen. 
 

Förskola Fyra 
Eva, pedagog 
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A: När vi har forskat om djur så har vi sökt på iPaden om hur långa de är och vad de 
äter och så 
. 

Förskola Ett 
Anna, pedagog  

 
 
M: Det finns mycket på datorn som man kan söka, vill man gå någon utbildning så 
kan man ju prata med föreståndaren och så… Det är ju inte helt omöjligt, känner man 
att man vill utbilda sig och så kan man vidareutbilda sig… Om man känner att man 
vill ha lite mer kött på benen och så… 
 
I: Hur gör ni barnen delaktiga i sökandet av information? 
M: Vi använder iPaden till att söka tillsammans med barnen, det kan vara att vi har 
hittat något djur på gården kanske, så kan man ta in den och leta efter och titta på 
bilder om den, vad den äter, vad den gör och vart den bor på vintern och så… Att man 
söker tillsammans med barnen, det är deras nyfikenhet som styr arbetet vidare. Vi för-
söker fånga upp det som dom är intresserade av och jobba vidare kring det också 
då… 

Förskola Två 
Maria, pedagog 

 
 

M: Vet vi att vi ska göra någonting som vi inte har full kunskap omkring så söker vi på 
nätet själva, om vi vet att det här ska vi göra och vad är det som händer, om det är ett 
kemiskt experiment eller så här, då söker vi ju… och sen så kan vi ju även göra med 
naturvetenskap, och då försökte jag snabbt koppla upp mig… 
E: Och då är det tur att vi är två! 
M: Ja! 
E: För då kan en driva vidare med frågan som finns där och den andra kan liksom…. 
M: Snabbt få lite mer fakta. Oftast är det ju så också att ska du fånga barnen så är det 
ju här och nu, det går inte att säga att ”det där tar vi reda på om två timmar.” 
E: Nej…. 
M: Nej… för då är de i en annan process, då är det något annat som är intressant. Då 
kanske det är att mjölkbilen är här och att man diskuterar att mjölken kommer från 
kossan.  
 
I: Hur gör ni barnen delaktiga i sökandet av information? 
M: Vi har ju inte använt oss så mycket av att dom själva ska få söka på nätet och så än 
för nu har vi inte haft internet här förrän precis nu… Det är ju väldigt nytt…. 
E: Men det vi har är ju att… vi har ju haft våra egna telefoner… Och då är det ju 
svårt för dem att söka… 
M: Ja, de har ju fått gett förslag. 
E: Ja, men det är väl också det här med hypoteser, om det är något sånt då, som vi 
kan söka här. ”Men vad tror du?” Att dom kan försöka att söka på det viset för att 
komma fram till något. 
M: Ja, men även ibland har de ju målat hypoteser som t.ex. när vi tog in snö i ett glas, 
att de har fått målat, då är det ju också sin egen kunskap, ”jag trodde faktiskt så” el-
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ler att någon trodde att det skulle rinna över eller, då blir det ju också en kunskap att, 
de får ju ändå en fundering, än att komma in efter tre timmar och det blev bara så. Då 
blir det ju även att de söker sin egen kunskap genom processen på något vis också, gör 
dom ju… och sen att vi hjälper dom med svar, eller att leta reda på utifrån, eller att 
dom har några frågor om dinosaurier, ”Ja, har vi någon bok? Kan vi läsa i den, kan 
vi se om det står något?” 
M: Eller att ta hjälp av varandra. 
E: Ja, för det kan vara någon annan som vet, det är ju lite olika intressen, då vet man 
ju oftast att den tycker om det här intresset, då kan man höra med den. Så kan man ta 
hjälp av varandra. För då får ju den också visa sitt intresse och växa i det. 

 
Förskola Tre 

Elisabeth och Margaretha, pedagoger 
 

 
 
Av de fyra intervjuerna framgår det att samtliga pedagoger söker information och kunskap 
tillsammans med barnen utifrån barnens intressen, pedagogen Margaretha betonar vikten av 
att direkt söka upp det som barnen undrar över; ”Oftast är det ju så också att ska du fånga 
barnen så är det ju här och nu, det går inte att säga att ”det där tar vi reda på om två 
timmar.…” för då är de i en annan process, då är det något annat som är intressant. Då 
kanske det är att mjölkbilen är här och att man diskuterar att mjölken kommer från kossan”. 
Margaretha betonar även lärandet som en process, vilket även pedagogen Eva gjorde; ”då fick 
han vara med och bekräfta det, att det var det han hörde. Då var ju han med i den 
processen”. Att se lärandet som process där barn ges möjligheter att relatera sina upplevelser 
och erfarenheter i ett meningsfullt sammanhang ger, enligt Thulin (2010), en grundläggande 
förmåga hos barn att erövra kunskaper om ett specifikt innehåll. I intervjun med Elisabeth och 
Margaretha framkom det även hur barnen själva kan söka sin kunskap genom att skapa 
hypoteser ”ibland har de ju målat hypoteser som t.ex. när vi tog in snö i ett glas, att de har 
fått målat, då är det ju också sin egen kunskap, ”jag trodde faktiskt så” eller att någon trodde 
att det skulle rinna över eller, då blir det ju också en kunskap att, de får ju ändå en fundering, 
än att komma in efter tre timmar och det blev bara så. Då blir det ju även att de söker sin 
egen kunskap genom processen på något vis också”. Att beskriva, förklara och berätta anser 
Gjems (2010) vara viktiga övningar för barns processer i att lära sig språket, samt att barnet 
utvecklar det kognitiva tänkandet och lär tillsammans med andra barn. 
 

5.2.3 Begrepp inom fysik och teknik 
I intervjun ställdes frågan om hur pedagogerna tänker kring olika begrepp som finns inom 
fysik och teknik och hur pedagogerna kan se om barnen har tagit till sig begreppen. 

 
E: Ja, det är ju viktigt.  
K: Ja, vi pratade ju om det en gång, när XX hade en sån där, då pratade vi om…. Om 
vi använder svåra ord eller inte… 
E: Ja, precis. Men överlag, att man använder, det är ju som nu när vi höll på med na-
turvetenskap och just klorofyll var barnen nyfikna på. Vad är klorofyll? De behöver ju 
inte egentligen lära sig vad det är, vi pratade ju om det då, men senare i skolan, när 
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de får höra klorofyll, det är ju som du säger, då har man fått höra det i förskolan. Det 
har jag ju hört förut, det har vi pratat om. 
  

Eva och Kristina, pedagoger 
Förskola Fyra 

 
 
A: Ja, en vill ju försöka att de få lära sig, i alla fall att de får höra vad saker och ting 
är. Men ändå så vill man ju höra hur dom tänker runt en sak, det tycker jag är spän-
nande. Och så försöker man inte att lägga sig i förmycket liksom va, för det kan man 
ju liksom komma fram till ändå va, men å andra sidan tycker jag det är roligt att pre-
sentera också liksom…. Det är också blandat liksom, det är hur det faller sig. Men sen 
så vill dom ju väldigt gärna att man skall nämna de här svårare sakerna som tex att vi 
satte upp en mattetavla där inne och då skrev vi matematik och addition, att det bety-
der ett plustecken, addition. Och så är det två rör såhär och så stoppar de i tre där 
och två där och så får de titta i lådan, hur mycket blev det? Det blev fem va, då har 
man skrivit de lite svårare namnen, och samma sak när man jobbar med matteburkar-
na, dom är också jättebra… Man benämner de svåra orden så de får med sig, dom sä-
ger ju att det är viktigt att man benämner vad det heter liksom. 

 
Anna, pedagog 

Förskola Ett 
 
 

M: Vi brukar benämna det och så, så att de hör det och i alla fall, sen om de tar till 
det sig och frågar efter vad det är, att man benämner vid rätt sak, då har de hört det i 
alla fall. 
 
I: Hur arbetar ni för att barnen ska ta till sig och förstå olika begrepp? 
M: När man gör med bakpulver och vatten och gör lite experiment och så, att man 
förklarar i samband med något experiment och så. 
 
I: Hur märker ni att barnen har tagit till sig begreppen? 
M: Ibland hör man att de tar in det i leken. Vi pratade mycket om former ett tag, om 
cirkel och kvadrat och då hörde man i byggrummet att de hade byggt en cirkel. 
 

Maria, pedagog 
Förskola Två 

 
 

E: Dels så dramatiserar vi väldigt mycket, gravitationen var ju rätt så tydlig, dels att 
de är med själva, de känner ju att de inte åker uppför, utan de åker ju nerför, det är ju 
något som händer. Eller att de står på en stol och hoppar ”men varför åker du ner nu 
då, varför flyger du inte?”  
M: Och då har vi även sagt, ”men vad har hänt om du hade varit i rymden då? Vad 
hade hänt då? Och du hoppar?” Många känner ju till det här med raketer och astro-
nauter och dräkter där och… Och sen jobbar vi också, väldigt mycket så att, jag tror 
att vi jobbar, vi jobbar i det när barnen är intresserade, och då sätts det också, då 
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förankras det. Vi gör ju det mitt i matsituation eller i mellanmål eller när det än är, så 
lyfter vi dom frågorna, vi sitter ju inte och har en samling en viss tid som vi gör utan 
det är ju hela dagen, och väldigt mycket vid mellanmål och vid lunch som vi pratar om 
detta. Och bara det här, tänk att man, om man är i rymden då, hur gör man när man 
går på toaletten och så, vi pratade om att man faktiskt måste sitta fastspänd för där är 
det ju ingen gravitation och då blir det ju naturligt, då sätter sig orden också för det 
får en mening för dom, för det kommer utifrån dom själva frågorna. Det är väl så, 
dom kommer med frågorna till oss, så sätter vi orden och då, och sen så kopplar 
många gånger, gång på gång på gång. 
 
I: Hur märker ni att barnen har tagit till sig begreppen? 
M: Dom återkommer till det på gång, på gång, på gång. Allt från det här som idag, 
dom pratade om Tellus när du var här och de pratade om planeter, de pratade om 
gravitation. 
 

Elisabeth och Margaretha, pedagoger 
Förskola Tre 

 
 
Av svaren framgår det att pedagogerna anser att det är viktigt att använda sig av begrepp i 
undervisningen av fysik och teknik i förskolan. Anna menar; ”man benämner de svåra orden 
så de får med sig, dom säger ju att det är viktigt att man benämner vad det heter liksom”. 
Även Maria menar att det är viktigt att barnen har hört olika begrepp; ”vi brukar benämna det 
och så, så att de hör det och i alla fall, sen om de tar till det sig och frågar efter vad det är, att 
man benämner vid rätt sak, då har de hört det i alla fall”, vilket även Eva påtalar; ”de 
behöver ju inte egentligen lära sig vad det är, vi pratade ju om det då, men senare i skolan, 
när de får höra klorofyll, det är ju som du säger, då har man fått höra det i förskolan. Det har 
jag ju hört förut, det har vi pratat om”. De tre svaren indikerar att pedagogerna anser att det 
är viktigt att barn får höra olika begrepp i förskolan, men att det är mindre viktigt om barnen 
förstår vad begreppen betyder och att ett djupare lärande kommer att ske i grundskolan. 
Elisabeth och Margaretha menar däremot att ”vi jobbar i det när barnen är intresserade, och 
då sätts det också, då förankras det. Vi gör ju det mitt i matsituation eller i mellanmål eller 
när det än är, så lyfter vi dom frågorna”. Elisabeth och Margaretha menar även att barnen 
lättare tar till sig begreppen när de lyfter det som är intressant för barnen; ”då sätter sig orden 
också för det får en mening för dom, för det kommer utifrån dom själva frågorna. Det är väl 
så, dom kommer med frågorna till oss, så sätter vi orden och då, och sen så kopplar många 
gånger, gång på gång på gång”. Helldén (2015) poängterar att pedagoger inte kan överföra ett 
särskilt sätt att tänka till barnen, men att de kan påverka vilken innebörd ett visst begrepp ska 
få genom att språkligt interagera med barnen. Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée 
(2014) menar att när vuxna och barn använder hela sin kropp till att utforska en för barnet 
betydelsefull fråga så kommer det att ge nya sinnliga erfarenheter och ett ökat begreppsförråd. 
 

5.2.4 Sammanfattning av intervjumaterialet 
Studien visar att pedagogerna har skilda syner på hur de ser fysik bland barn i förskolans 
verksamhet. Några pedagoger kände stor osäkerhet på vad fysik egentligen är medans andra 
kunde se fysik i allt som barn gör. Studien visar även att pedagogerna känner en större 
säkerhet inför ämnet teknik genom att de snabbt räknade upp flertalet tekniska hjälpmedel. 
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Samtliga pedagoger söker information och kunskap tillsammans med barnen utifrån barns 
intressen. Av pedagogernas svar framgår det även att de anser att det är viktigt att använda sig 
av begrepp i förskolans undervisning, svaren indikerar att de flesta pedagogerna anser det 
viktigt för att barnen ska känna igen dem när de börjar skolan. Några pedagoger menar att 
begreppen förankras hos barnen just för att pedagogerna lyfter det i stunden då barnen är 
nyfikna och vill veta. I studien betonade även några pedagoger vikten av att vara här och nu 
med barnen, att inte vänta med att undersöka det som barnen är nyfikna på utan att direkt 
tillsammans med barnen söka fram aktuell information. Genom att aktivt och medvetet lyssna 
på barnen menar Helldén (2015) att pedagoger kan få värdefull information om hur barn 
resonerar och förstår vetenskapliga begrepp. Att sedan ställa utmanande frågor kan enligt 
Helldén hjälpa barnet att urskilja och fokusera på flera aspekter, samtidigt som den sortens 
frågor vidgar lärandet hos barnet. 

 

6. Diskussion  

I detta kapitel förs en kritisk diskussion om resultat och metod. Resultatdiskussionen kopplas 
till tidigare forskning och litteratur samt till det teoretiska perspektivet som valts för studien 
utifrån frågeställningarna: 

ñ Hur kommunicerar pedagoger med barn i förskolans undervisning av fysik och teknik? 
ñ Hur utmanar pedagogerna barnen i lärandet om fysik och teknik i förskolans undervis-

ning? 

 

6.1 Metoddiskussion 
De fyra observationerna utfördes på fyra förskolor i tre kommuner i Mellansverige. Vid 
samtliga observationer gjordes ljudupptagningar och korta anteckningar. Vid första 
observationen hade förskolechefen med kort varsel varit i kontakt med pedagogen och 
informerat om studiens syfte och tillvägagångssätt. Den av förskolechefen utvalda pedagogen 
hade vid tillfället för observation och intervju egentligen slutat för dagen, vilket gjorde att 
situationen upplevdes något hektisk vilket kan påverka studiens resultat. Vid de andra tre 
observationerna hade pedagogerna i god tid informerats om tillvägagångssättet samt min 
önskan om att aktiviteten utförs enligt hur pedagogerna vanligtvis bedriver sin pedagogiska 
undervisning i förskolan. I samtliga observationer bestod barngrupperna av barn i åldern 4–6 
år med svenska och andra språk som modersmål. I första observationen deltog fyra barn med 
en pedagog, vid andra observationen deltog fem barn med en pedagog och vid tredje 
observationen deltog sex barn med två pedagoger. Vid den fjärde och sista observationen 
deltog sju barn och två pedagoger. Detta resulterade i att många pratade i munnen på varandra 
vilket försvårade transkriberingen av ljudmaterial, vilket i sin tur kan påverka studiens 
resultat.  
 
Intervjuerna utfördes på fyra förskolor med sex pedagoger direkt efter avslutad observation. 
Alla fyra intervjutillfällen gjordes runt ett bord där intervjun förlöpte likt ett samtal, all 
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ljudupptagning gjordes via telefonens röstmemo och ett fåtal anteckningar skrevs ner för 
hand. Att använda sig av ljudupptagningar gör, enligt Bryman (2011), att intervjuaren kan 
koncentrera sig på det som sägs vid tillfället. Två av fyra intervjuer gjordes med ensam 
pedagog på varje förskola, vid de andra två tillfällen var det två pedagoger som intervjuades 
tillsammans på varje förskola. De pedagoger som var ensamma vid intervjun gav kortare svar 
och mindre material att arbeta med jämförelsevis med de pedagoger som intervjuades två och 
två, då dessa diskuterade intervjufrågorna mer ingående mellan varandra. Vid två av fyra 
intervjutillfällen räckte bemanningen inte till hos de utvalda förskolorna utan pedagogerna 
besvarade frågorna samtidigt som de var involverade i verksamheten med barnen. Detta 
påverkade koncentration hos såväl intervjuare som respondenter, vilket kan resultera i att 
svaren blev kortare samt att intervjuaren kan ha missat för studien viktiga följdfrågor. 
 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.2 Pedagoger och barns kommunikation om fysik och teknik 
Studiens fyra observationer visar att samtliga pedagoger bjuder in barnen till att undersöka 
material och verktyg genom att dessa skickas runt i barngruppen. Studien visar även att 
pedagogerna använder sig av öppna frågor för att inventera barngruppens idéer om vad det 
kan vara för material och verktyg och vad man kan använda dem till. Att använda sig av 
öppna frågor som vad, hur och varför gör, enligt Gjems (2010), att barn språkligt formulerar 
och utvidgar sina samtal utifrån tidigare erfarenheter och att barn blir mer involverade i 
samtalen. Studien visar att samtliga pedagoger stöttar barnen i konstruktionsarbetet och 
utmanar dem i deras resonemang genom att ställa öppna frågor. Studien visar även att 
pedagogerna ändrar kommunikationsform från öppna frågor till att ge instruktioner när de 
anser att barnet behöver hjälp med konstruktionsarbetet för att komma vidare i lärandet.  

Studien visar skilda resultat av hur pedagogerna använder vetenskapliga begrepp i 
undervisningen av fysik och teknik i förskolan. Vid aktiviteten där barn och pedagoger 
undersöker såpbubblor som ett fysikaliskt fenomen visar en av fyra observationer hur 
pedagogerna använder ett expansivt språk med vetenskapliga begrepp och där barnen utmanas 
i lärandet genom att ställa hypoteser om vad de tror ska hända. Tre av fyra observationer visar 
däremot att kommunikationen stannar på en vardagsnivå där inga fysikaliska begrepp 
förekommer. Samtliga pedagoger använder tekniska begrepp på varierande vis i studiens fyra 
observationer. Att fysikaliska begrepp utlämnas och att språket hamnar på en vardagsnivå var 
även något som Larsson (2016) såg i sin studie av fysik som lärområde i förskolan. 

 

6.2.1 Pedagogernas syn på fysik och teknik i förskolan 
Av studiens fyra intervjuer med sex pedagoger visar resultatet att pedagogerna har skilda 
syner på hur de kan se fysik bland barn i förskolans verksamhet. Fyra av sex pedagoger 
känner stor osäkerhet på vad fysik egentligen är medans två av sex pedagoger såg fysik i allt 
som barn gör. Studien visar även att pedagogerna känner större säkerhet inför ämnet teknik 
och räknar snabbt upp olika tekniska hjälpmedel som finns i vardagen. Studien visar att 
samtliga pedagoger anser att det är viktigt att använda sig av begrepp i förskolans 
undervisning. Några pedagoger menar att det är viktigt att använda svåra ord i undervisningen 
samtidigt som de kopplar ihop benämningen begrepp med matematik och börjar prata om 
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addition och cirkel. Studien indikerar även att pedagogerna anser det viktigt att barnen har fått 
höra begreppen så att de känner igen dem när de börjar skolan. Två pedagoger betonar dock 
att begrepp förankras hos barn genom att de är närvarande och att de på en gång lyfter det 
som barnen är intresserade av. Helldén (2015) påtalar att pedagoger kan genom att aktivt och 
medvetet lyssna få värdefull information om hur barn resonerar och förstår vetenskapliga 
begrepp, samt att lärandet kan utvidgas hos barnet om pedagogen i rätt ögonblick ställer 
utmanande frågor.  
Enligt förskolans strävansmål ska varje barn utveckla sin förmåga att urskilja teknik i 
vardagen, barn ska utveckla en förståelse för naturvetenskap och fysikaliska fenomen 
(Skolverket, 2016). Om man som pedagog har svårigheter med att förstå vad fysik är och var 
man kan se fysik med barnen i förskolans verksamhet så är det svårt att utmana barnen i 
lärandet om detta. En pedagog nämner i studien fördelen med att arbeta med systematisk 
kvalitetsutveckling, att de på så vis kan fånga upp ämnen som de jobbar minst med och då 
planera för hur de ska lyfta fram dem i verksamheten framöver. Enligt läroplanen är syftet 
med systematisk kvalitetsutveckling att utveckla arbetsprocesserna, att kunna bedöma om 
arbetet sker i enlighet med läroplanens strävansmål och om åtgärder behöver tas för att 
förbättra förutsättningarna för barn att lära och utvecklas (Skolverket. 2016). Vid en 
kompetensutvecklingsinsats såg Thulin (2017) att pedagogers förhållningssätt till 
naturvetenskap ändrades, efter insatsen använde sig pedagogerna av de riktiga begreppen för 
att barnen skulle lära sig ord och våga ställa hypoteser. 

 

6.2.3 Förslag till vidare forskning 
Utifrån studiens resultat hade det varit intressant att undersöka pedagogernas utbildning 
relaterat till hur de uppfattar och kan se fysik bland barn i förskolans verksamhet.  

• Om utbildningens längd påverkar synen på fysik i förskolan.  

• Om det finns någon skillnad i hur pedagoger ser på fysik i förskolan mellan de som är 
nyexaminerade förskollärare och de som har arbetat i 10 år, 20 år eller 30 år. 

 

6.2.4 Slutsats 
Slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att fyra av sex pedagoger tycker det är svårt 
med fysik och har svårt för att se fysik bland barn i förskolans verksamhet medans samtliga 
pedagoger räknar med lätthet upp flera tekniska hjälpmedel i vardagen. Alla pedagoger i 
studien anser att det är viktigt att använda begrepp eller svåra ord i förskolans undervisning, 
men fyra av sex pedagogers svar indikerar att det handlar mer om att barnen ska få höra 
begreppen än att lära sig dem. Att begrepp utelämnas och att kommunikationen mellan 
pedagoger och barn lämnas på vardagsnivå är något som överensstämmer med tidigare 
forskning. En slutsats från studien är att det är svårt som pedagog att utmana barnen i lärandet 
om fysik och fysikaliska fenomen om man själv känner sig osäker på vad fysik är.  
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Bilaga 1 - Informationsblad 

 
 

																										Karlstads Universitet 
                        Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 
                        Grundnivå – Självständigt arbete, 15 hp 
	
Handledare: Hans Lundqvist 
Student: Annika Nilsson 
 
 

Examensarbete: Fysik och teknik i förskolan 
 
 
Mitt namn är Annika Nilsson och jag studerar till förskollärare på Karlstads Universitet. Jag läser nu 
termin sex och ska påbörja mitt examensarbete inom fysik och teknik i förskolan, ett självständigt 
arbete om 15 hp. Det jag är intresserad av att undersöka med mitt examensarbete är hur barn och 
pedagoger samtalar om fysik och teknik utifrån undersökningar av såpbubblor. Barn har ofta många 
tankar och idéer kring hur saker och ting verkar vara och hur saker kan fungera, och det är bland 
annat det som jag vill undersöka.  
 
Tillvägagångssätt 
Barnen och pedagogerna kommer tillsammans att bygga varsin såpbubbelpinne av ståltråd för att 
sedan blåsa såpbubblor med dessa. Under tiden kommer jag att observera vad barnen och 
pedagogerna samtalar om när de tillverkar sina blåspinnar och när de utforskar såpbubblorna. Det 
som barnen och pedagogerna samtalar om kommer jag att anteckna med hjälp av papper och penna 
samt att ljudupptagningar kommer att göras för att få med alla kommentarer. Det kommer inte att tas 
några bilder och aktiviteten kommer inte att filmas, det är endast ljudet som kommer att spelas in. 
 
Fullmakt 
För att jag ska få observera ditt barn under aktiviteten så behöver barnets bägge vårdnadshavare 
skriva under en fullmakt om att ni godkänner detta. Det är först när bägge vårdnadshavarna har fyllt i 
och godkänt som jag kan utföra undersökningen för mitt examensarbete. All medverkan i 
undersökningen är frivillig och ditt barn kan när som helst välja att avbryta sin medverkan. 
 
Undersökningen kommer att bestå av flera observationer av andra barngrupper, när undersökningen 
är klar kommer ett urval att göras där en del av dokumentationen väljs ut för analys i examensarbetet. 
 
 
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat kommer att redovisas i examensarbetet. I examensarbetet ändras de 
medverkandes namn och det kommer inte att vara möjligt att känna igen några enskilda personer, 
barn eller förskola. Alla personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör identifiering av barn och 
pedagoger kommer att behandlas konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med 
personuppgiftslagen 1998:204. Examensarbetet genomförs i enlighet med Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Alla ljudfiler och 
anteckningar förvaras på ett sådant sätt att ingen otillbörlig utanför projektet kan få tillgång till det 
samt att materialet kommer att förstöras vid examensarbetets slut. 
 
 



 

34 

Bilaga 2 - Fullmakt 

 

 

																										Karlstads Universitet 
                        Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 
                        Grundnivå – Självständigt arbete, 15 hp 
	

 
Fullmakt 
 
 
Student: Annika Nilsson 
Handledare: Hans Lundqvist 
 
 
Beskrivning av examensarbetet 
Examensarbetet är ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng som görs av varje student inom 
förskollärarutbildningen. Avsikten med detta examensarbete är att undersöka hur barn och 
pedagoger kommunicerar om fysik och teknik i förskolan. 
 
Metod 
Undersökningen består av att dokumentera barns och pedagogers diskussioner kring fysik och teknik 
genom att spela in ljudupptagningar. Efter att vårdnadshavare och pedagoger har gett sitt samtycke 
till ljudupptagningar kommer jag att på överenskommen tid medverka i verksamheten och genomföra 
ljudupptagningar. Viktigt att understryka är undersökningens fokus inte ligger på barn och pedagoger 
utan på kommunikationen i lärprocesserna kring fysik och teknik i förskolan.  
Efter ljudupptagningarna kommer ett urval att göras där en del av dokumentationen väljs ut för 
analys i examensarbetet. 
 
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat kommer att redovisas i examensarbetet. I examensarbetet ändras de 
medverkandes namn och det kommer inte att vara möjligt att känna igen några enskilda personer, 
barn eller förskola. Alla personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör identifiering av barn och 
pedagoger kommer att behandlas konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med 
personuppgiftslagen 1998:204. Examensarbetet genomförs i enlighet med Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Alla ljudfiler och 
anteckningar förvaras på ett sådant sätt att ingen otillbörlig utanför projektet kan få tillgång till det. 
 
Medverkan i undersökningen är frivillig och deltagarna kan när som helst välja att avbryta sin 
medverkan. 
 
Denna fullmakt ger undersökningen för examensarbetet tillstånd att göra ljudupptagningar och 
anteckningar där ditt barn medverkar samt att använda materialet i examensarbetet. 
 
 
Ja, jag ger tillstånd till att mitt barn medverkar i undersökningen och tillåter att de situationer med 
ljudupptagningar mitt barn medverkar i, efter medgivande används i undersökningen. 
 
Datum: …………………………………………………. 
 
 
Underskrift: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Vårdnadshavares underskrifter för barn som medverkar) 
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Intervjufrågor	pedagoger	
Frågor	som	ställs	til l 	pedagogerna	efter	aktivitet	med	såpbubblor	

	

• Hur	länge	har	du	arbetat	som	förskollärare?	

• Hur	lång	var	utbildningen?	

o Läste	ni	naturvetenskap	och	teknik	under	utbildningen?	

• Har	ni	fått	någon	vidareutbildning	som	tex	kunskapslyftet	inom	naturvetenskap	och	

teknik	av	arbetsgivaren?	

• Vad	är	fysik	för	er?	

• Vad	är	teknik	för	er?	

• Hur	brukar	ni	jobba	med	läroplanens	mål	för	fysik	och	teknik?	

o Upplever	ni	någon	skillnad	i	hur	ni	introducerar	fysik	och	teknik	mot	andra	

lärandemål	i	verksamheten?	

• Hur	söker	ni	själva	upp	information	och	kunskaper	om	naturvetenskap	och	teknik?	

o Hur	gör	ni	barnen	delaktiga	i	sökandet	av	information?	

• Hur	tänker	ni	kring	olika	begrepp	som	uppstår	i	fysik	och	teknik?	

o Hur	arbetar	ni	för	att	barnen	ska	ta	till	sig	och	förstå	olika	begrepp?	

o Hur	märker	ni	att	barnen	har	tagit	till	sig	begreppen?	(fria	leken?	Vilka	lekar?)	

Bilaga 3 – Intervjufrågor pedagoger 

 


