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Abstract  

The purpose of this study was to ascertain how preschool teachers think the subject of physics 

is shown in the preschool environment. A comparison was also conducted to see if there was 

any difference between the preschool teachers view of working with physics depending on 

when they were educated. 

 

The study was conducted in the form of qualitative semi-structured interviews with active 

preschool teachers. The interviews were conducted in a calm environment and there was no 

disturbances. The interviews were used as a foundation to see if the preschool teachers 

thought they had sufficient knowledge in physics to be able to complete their work. A 

comparison was made between two newly graduated preschool teachers and two preschool 

teachers educated in the 1990s. 

 

The results show that the preschool teachers think physics is an interesting subject, but they 

don’t work with it sufficiently. They believe the reason for that this is insufficient material, 

lack of time, conflicting colleagues and ignorance. 
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Sammanfattning  
Syftet med denna studie var att ta reda på hur förskollärare tycker att ämnet fysik kommer in i 

förskolan samt se om det fanns någon skillnad på förskollärares syn till att arbeta med fysik i 

förskolan beroende på när de utbildade sig.  

Studien genomfördes i form av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med verksamma 

förskollärare. Intervjuerna genomfördes i en lugn miljö för att det inte skulle finnas några 

störningsmoment. I intervjuerna framgick det om förskollärarna tyckte att de hade tillräckligt 

med kunskap inom ämnet fysik för att kunna fullfölja sitt arbete. En jämförelse mellan två 

förskollärare som utbildade sig efter år 2010 och två förskollärare som utbildade sig under 90-

talet genomfördes.   

 

I resultatet av studien framgick det att förskollärare tycker att fysik är ett intressant ämne, men 

som det arbetas för lite med. De tror att anledningen till detta är bristande material, tidsbrist, 

motstridiga kollegor och okunskap.  

 
Nyckelord  

Fysik, förskollärare, naturvetenskap.  
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1. Inledning  
Förskolans läroplan reviderades första gången 2010 och då gavs det förslag på att 

naturvetenskap, teknik, språk och matematik skulle få en större del än de tidigare haft. För att 

dessa ämnen skulle kunna integreras bättre i förskolan ansågs det att de borde lyftas fram mer 

i förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010). Med detta som utgångspunkt väcktes 

mitt intresse för att undersöka vidare om fenomenet fysik som innehåll i förskolans 

verksamhet. Jag blev framförallt intresserad av att undersöka förskollärares uppfattning om 

fysik i förskolan. Med tanke på att revideringen av läroplanen 2010 är relativt ny vore det 

spännande att se om det finns någon skillnad i förskollärares tankesätt beroende på om de 

utbildade sig före eller efter revideringen. I förskolans läroplan står det:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i 

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

(Skolverket, 2016, s. 9-10).  

Eftersom naturvetenskap bland annat ska ha en mer betydande roll i förskolan anser jag att det 

är av betydelse att studera hur området fysik integreras i förskolan samt få vetskap om hur 

förskollärare ser på att arbeta med fysik. Det är förskollärares skyldighet att följa läroplanen 

och därmed undrar jag om de själva tycker att de har fått den kunskap som krävs för att kunna 

sträva efter att uppnå de mål som står om fysik. Läroplanen är byggd på ett sätt så att det inte 

finns några fasta regler på hur dessa strävansmål ska uppnås. Detta leder till att de olika 

strävansmålen kan uppnås på flera olika sätt. Olika förskolor kan arbeta med samma 

strävansmål men på olika sätt. För att få mer förståelse om olika arbetssätt kring ämnet fysik 

vill jag intervjua förskollärare. Med hjälp av intervjuer kan jag se om det finns någon skillnad 

mellan förskollärares olika utbildningar samt få kännedom om de tycker att de har tillräckligt 

med kunskap för att fullfölja fysikens strävansmål. 
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1.1 Syfte 
Syftet är att undersöka hur förskollärare ställer sig till att arbeta med fysik i förskolan samt se 

om det finns någon skillnad på förskollärares sätt att arbeta med fysik i förskolan beroende på 

när de utbildade sig.  

 

1.2 Frågeställning 

Undersökningen utgår ifrån två frågeställningar och dessa är: 

 

1. Vad uppfattar förskollärarna att fysik i förskolan är? 

 

2. Finns det en skillnad i hur förskollärare som är utbildade sig innan revideringen av 

läroplanen respektive efter ser på fysik i förskolan? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
I denna del kommer tidigare forskning och litteratur presenteras för att ge en större 

uppfattning om vad som redan finns inom ämnet. 

 

2.1 Fysik enligt förskolans läroplan  
Efter att läroplanen reviderades 2010 blev det mer fokus på naturvetenskap än det varit 

tidigare (Utbildningsdepartementet, 2010). Med revideringen fick förskolläraren ett tydligare 

ansvar när det kom till att barnens utveckling och lärande ska ske enligt läroplanens 

intentioner. Förskolläraren ska ansvara för att barns utveckling och kreativitet främjas på ett 

lekfullt sätt (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). I förskolans läroplan står det att:  
 

Förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och 

utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik (Skolverket, 2016, s. 11).  
 

Utbildningsdepartement (2010) menar att om förskolläraren har ett medvetet och engagerat 

förhållningssätt kommer den kunna ge förutsättningar för att barnet ska utveckla förmågor 

inom naturvetenskap oberoende på vilket kön barnet har. Förskolläraren ska arbeta så barnet 

får möjlighet till att prova sig fram så det kan skapa ett intresse för naturvetenskap.  

 

Björklund (2014) nämner hållbar utveckling som ett exempel på hur man kan arbeta med 

naturvetenskap i förskolan. Förskolan kan ses som delen då utbildningen för en hållbar 

utveckling börjar. I förskolan ska barnen få chansen att lära sig om olika naturligvetenskapliga 

fenomen och hur de kan påverka så miljön blir till det bättre. Det handlar om att öka barnens 

förståelse för miljöproblem och få dem att förstå att de kan påverka miljön och göra skillnad.   

 

2.2 Förskollärarens förhållningssätt  
Persson & Gode (2008) menar att en förskollärare ska veta allt om allting men eftersom även 

en förskollärare är mänsklig fungerar detta inte i praktiken. Därmed är det viktigt att 

förskolläraren intresserar sig för fysik och ställer frågor till barnen som ger barnen chansen att 

själva fundera kring olika fenomen. När man ställer frågor som ”varför” och ”hur” ger det 

barnen möjlighet att reflektera över olika fysikaliska fenomen. Vidare diskuterar Persson & 

Gode att om barnen ställer för svåra frågor tillbaka som förskollärare inte kan svara på, gäller 

det att förskolläraren ger barnen chansen att själva prova om de kan komma fram till svaret. 

Persson och Gode nämner att ett exempel kan vara om barnet frågar varför vissa saker flyter 

och medan andra inte gör det kan förskolläraren låta barnet själv prova olika material som 

flyter och sjunker i vatten. Detta leder till att barnet får en möjlighet till att hitta egna 

lösningar och förklaringar till varför vissa material flyter medan andra sjunker. Förskolläraren 

kan komma in och diskutera tillsammans med barnet där den får höra barnets olika idéer till 

en förklaring. Tillsammans kan förskollärare och barnet komma fram till olika påståenden 

som stämmer för varför vissa saker flyter medan andra sjunker. Helldén, Jonsson, Karlefors & 

Vikström (2010) menar att en förskollärare kan hjälpa barnet att skapa ett intresse för 

naturvetenskap genom att ställa utmanande frågor i rätt ögonblick. Frågorna kan få barnet att 

reflektera över olika fysikaliska fenomen samtidigt som det försöker formulera ett svar. 

 

I en studie av Larsson (2016) undersöks det hur barn och pedagoger kommer i kontakt med 

fysik i förskolans vardag och miljö. Larsson studerar 4 barn ingående i olika 

vardagssituationer för att få syn på hur de hanterar olika fysikaliska fenomen. I avhandlingen 

kom Larsson fram till att det är förskollärarens profession som avgör hur mycket barnen 

kommer utmanas och stimuleras inom ämnet fysik. Larsson menar att det är viktigt att 

barnens utforskande och intresse alltid tas på allvar för att de ska utveckla ett vidare intresse 



4 

 

inom ämnet. I sin studie såg Larsson att barnen blev inbjudna till delaktighet av förskollärarna 

i olika aktiviteter som fokuserade på ämnet fysik. Barn upptäcker ständigt nya fysikaliska 

fenomen både i sin lek och genom sitt eget utforskande, de upptäcker antingen tillsammans 

med andra barn eller ensamma. Förskolans material visade sig ha en stor betydelse för barnen 

och förskollärarna och hur de kommer kunna arbeta med ämnet fysik. Förskollärarna behöver 

ge barnen stöd så de kan uppmuntras och utmanas i sitt utforskande. Förskolläraren kan hjälpa 

barnen att sätta ord på sina upptäcker vilket gör att förskollärarens kompetens inom fysik är 

av högsta relevans. Om förskolläraren har hög kompetens kan den i samspel med barnen 

överföra mycket kunskap och det är då fysik kan göras till ett lärområde i förskolan (Larsson, 

2016).  

 

Thulin (2010) beskriver vikten av att ställa öppna istället för slutna frågor till barnen i arbetet 

med naturvetenskap. I Thulins studie undersöks det hur barnen kommunicerar med varandra 

under olika naturvetenskapliga experiment. Det framkom att om barnen får chans till 

inflytande så de kan ställa frågor väcker det ett större intresse hos dem angående ämnet. 

Därmed gäller det att förskolläraren tar barnens frågor på allvar och engagerar sig för att hitta 

en förklaring. Förskolläraren kan hjälpa barnen för ett vidare intresse genom att ställa 

följdfrågor samt fortsätta att utmana vidare med fokus på vad barnen är intresserad av.   

 

Pendrill, Hansson & Löfgren (2014) skriver att det gäller att förskollärarna är uppmärksamma 

på när barnen försöker utforska olika fysiologiska fenomen. Om det är barnet som skapar 

möjlighet för ett lärtillfälle är det lättare att barnet fortsätter att vara intresserad av fysik 

genom den respons det får ifrån förskolläraren. Författarna beskriver en situation där ett barn 

under mellanmålet utforskar om gurkan respektive smörgåsen flyter i vattenglaset. Genom att 

förskolläraren uppmärksammar denna situation kan hen tillsammans med barnet utforska 

vidare hur olika föremål reagerar med vatten. I en sådan här situation krävs det inte att 

förskolläraren har några speciella kunskaper om naturvetenskap utan detta ger istället ett 

perfekt tillfälle där förskolläraren och barnet tillsammans kan utforska och dra olika slutsatser.  

 

2.3 Begreppsdefinitioner och användning av begrepp 
Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2014) skriver om betydelsen kring 

begreppsdefinitioner. När ett barn ska lära sig ett nytt begrepp kan ordet komma innan barnet 

förstår innebörden av begreppet. Genom att få en förståelse av nya begrepp inom 

naturvetenskap behöver man undersöka innebörden av begreppet. Begreppsbildning innebär 

att barnet erövrar meningsfulla relationer till både det nya föremålet och till händelsen. För att 

lättast lära sig nya begrepp behöver inlärningen omfatta alla sinnen. Man ska känna begreppet 

med sin kropp, höra det, smaka på det samt lukta på det. Elfström m.fl. menar att det tar tid att 

lära sig begrepp och när man väl lärt sig behövs det repetition för att man ska komma ihåg 

det. Barnet måste ha ett ord som passar till det nya begreppet för att lära sig det. Om barnet 

inte har ett ord till begreppet måste ordet läras innan barnet kan förstå begreppet. 

Begreppsinnehållet är unikt för varje individ eftersom man förstår begreppet med de 

erfarenheter man har med sig. När man ska utforska naturvetenskap behöver det ske både 

inomhus och utomhus och då med hela kroppen och alla dessa sinnen. Elfström m.fl. menar 

att det är bra om förskollärare för en dialog tillsammans med barnet när det utforskar och 

undersöker ett fenomen för på så sätt får barnet en djupare förståelse till begreppet. Om 

förskolläraren upprepar samma aktivitet eller gör liknande aktiviteter som syftar till att barnet 

ska lära sig ett begrepp kommer barnet tills slut erövra förståelse om begreppet. Repetitioner 

inom en aktivitet som syftar på naturvetenkunskap är väldigt viktigt eftersom det är genom 

repetition som barnet lär sig och kan erövra kunskap om olika begrepp (Elfström, m.fl., 2014). 

Helldén m.fl. (2010) menar att barn inte möter naturvetenskapliga begrepp i sin vardag på 
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samma sätt som de möter andra begrepp. De naturvetenskapliga begreppen lär barnen lättast 

med stöd i deras tidigare erfarenheter. Därmed menar Helldén m.fl. (2010) precis som 

Elfström m.fl. (2014) att det är viktigt att barnen får repetera den nya kunskapen de fått. När 

barnen får chansen att genom olika aktiviteter och diskussioner diskutera de nya begreppen 

kommer de kunna erövra en långvarig kunskap om dem. Helldén m.fl. (2010) menar att 

förskolan är platsen där lärdomen om olika naturvetenskapliga fenomen börjar. Förskolan är 

en viktig plats för det fortsätta lärandet och intresset för naturvetenskap. En lärare som är 

uppmärksam på när barnet utforskar kan hjälpa till att sätta ord och begrepp på barnets 

upptäckt och på så sätt utvidgar läraren barnets värld kring naturvetenskap. Begreppen inom 

naturvetenskap kan ses som byggstenar för att barnet ska kunna erövra kunskap om olika 

naturvetenskapliga fenomen och det är därmed viktigt att förskolläraren förklarar olika 

begrepp redan på förskolan för barnets fortsätta lärande (Helldén m.fl.,2010).  

 

I en studie av Havu-Nuutinens (2005) undersöktes barns begreppsförståelse sett ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Resultatet från studien visar att när läraren ställer stödjande frågor 

medan barnet utforskar olika naturvetenskapliga experiment hjälper det barnet att reda ut vad 

olika begrepp betyder. Studien visade att när barn får diskutera och resonera tillsammans i ett 

socialt sammanhang erövrar de mer kunskap om olika naturvetenskapliga fenomen. Havu-

Nuutinens kom fram till att när läraren och eleven diskuterar tillsammans blir diskussionen 

mer varierande än när endast ett barn diskuterar med ett annat barn. Därmed har läraren en 

stor roll när det kommer till hur barnet kommer utveckla sina kunskaper om naturvetenskap. 

Lärare kan till exempel stödja barnens kunskap genom att använda sig av olika begrepp när 

den undervisar. Detta kan bidra till att det skapas ytterligare diskussioner mellan barnen och 

förskollärarna (Havu-Nuutinens, 2005).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Denna studie kommer fokusera på det sociokulturella perspektivet som förskolans läroplan 

vilar på. De sociokulturella teorierna utgår från att barn lär sig genom samspel tillsammans 

med andra människor och sin omgivning (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). Syftet 

med undersökningen är att undersöka hur förskollärare arbetar med fysik i förskolan samt se 

hur de förhåller sig till ämnet. Det sociokulturella perspektivet kan hjälpa till att ge en 

förklaring till vilka olika sätt förskollärarna undervisar på och hur de förklarar olika 

fysikaliska fenomen för barnen. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv  
Lev Vygotskij (1896-1934) var aktiv inom det sociokulturella perspektivet. Vygotskij menar 

att människan lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang och frågan blir istället vad den lär 

sig och inte om den lär sig (Säljö, 2011). Det sociokulturella perspektivet bygger på att barnet 

föds in i ett samhälle som är socialt där gemenskapen lägger själva grunden för barnets 

utveckling. Barnets utveckling är beroende av vilka sociala sammanhang vi lever under. 

Språket är ett stort redskap för att barnet ska kunna erövra kunskap. Språket hjälper barnet att 

kommunicera samtidigt som det har en tankemässig funktion där det hjälper till att förstå och 

reflektera över det man lärt sig. Med språket som kommunikationsverktyg hjälper de vuxna 

barnet att skapa uppfattningar av hur verkligheten är (Askland & Sataøen, 2014).  

 

Lev Vygotskij grundade begreppet proximal utvecklingszon. Begreppet innebär att det ett 

barn ännu inte kan på egen hand kan den med hjälp av en annan individ. När barnet fått den 

hjälp det behöver kommer den kunna bemästra det själv (Helldén, m.fl., 2010). Vygotskij 

förklarade det som att barnet först befann sig på en nivå där det ensamt inte kunde lösa 

problemet men med vägledning från en mer kompetent individ förflyttade sig barnet till en ny 

nivå (Askland & Sataøen, 2014). Vygotskij menar att det är svårare att bemästra 

naturvetenskapliga begrepp än de mer vardagliga begreppen (Helldén, m.fl., 2010). Detta är 

för att man måste bemästra mer kunskap om de naturvetenskapliga begreppen innan man kan 

förstå dem fullt ut. Ska ett barn till exempel kunna urskilja en hund måste den förstå att en 

katt som också har fyra ben är något annat. En förutsättning för att ett barn ska förstå ett 

naturvetenskapligt begrepp är att även läraren förstår det. Läraren måste först analysera vart 

barnet befinner sig inom den proximala utvecklingszonen och på så sätt kan den lättare avgöra 

hur mycket hjälp den behöver ge barnet för att det ska kunna bemästra det nya begreppet 

(Helldén, m.fl., 2010).  
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4. Metodologisk ansats och val av metod  
 

4.1 Urval  
Valet av förskollärare att intervjua byggdes på att hitta två förskollärare som utbildat sig 

efter/under revideringen av läroplanen 2010 samt två förskollärare som utbildade sig innan 

revideringen. Två förskolechefer kontaktades via telefon där de fick frågan om de hade 

passande deltagare till studien. Förskolecheferna gav sitt samtycke muntligt till att deras 

personal skulle bli intervjuade och intervjuerna gjordes sedan på tre olika förskolor. Fyra 

förskollärare kontaktades varav två av förskollärarna (en nyexaminerad och en erfaren 

förskollärare) arbetade på samma förskola men inte på samma avdelning. De två 

förskollärarna hade inte tidigare bytt några erfarenheter med varandra gällande fysik i 

förskolan. Informationsbrev skickades ut till förskollärarna där de fick information om studien 

och hur den skulle gå till (bilaga 1). Därefter bestämdes datum och tid då intervjuerna skulle 

inträffa. Innan intervjuerna började fick förskollärarna läsa igenom och skriva under 

samtyckesbrevet (bilaga 2). Alla fyra förskollärare gav samtycke till att bli intervjuade. 

Förskolorna som deltar i studien ligger i en liten stad i Västra Sverige. 

 

4.2 Datainsamling 
I den här studien valdes intervjuer som metod. Intervjuer är en givande metod om man är 

intresserad av att veta förskollärares förhållningssätt, hur den undervisar, vad den har för mål 

och hur den planerar sitt upplägg (Johansson & Sveder, 2010). Denna metod valdes för att 

undersöka hur förskollärare tycker att ämnet fysik kommer in i förskolan samt se om det finns 

någon skillnad på förskollärares sätt att se på fysik i förskolan beroende på när de utbildade 

sig.  

 

Intervjuerna utgick ifrån kvalitativa intervjuer i form av semistrukturerad intervju. Detta 

betyder att intervjuerna utgick ifrån att ett specifikt ämne skulle beröras som i det här fallet 

var fysik. Utifrån denna metod får intervjupersonen stora möjligheter att utforma sina svar på 

sitt eget sätt. Det går att ställa följdfrågor eller uppföljningsfrågor om intervjuaren reagerar på 

något som intervjupersonen säger. Intervjufrågorna behöver inte följa den ordningen som 

finns i intervjuguiden. Detta innebär att frågor som inte ingår i intervjuguiden kan ställas vid 

behov men oftast utgår frågorna helt från ordningen i intervjuguiden (Bryman, 2011). 

Johansson & Sveder (2010) beskriver att kvalitativa intervjuer är givande när man vill ha så 

uttömmande svar som möjligt av den man intervjuar. I denna studie var det av betydelse att få 

utförliga svar eftersom studien utgick från förskollärarnas tankar och förhållningssätt till 

ämnet fysik. 

 

Kvalitativa intervjuer kan ses som en dialog mellan intervjuaren och den som blir intervjuad, 

för att intervjun ska flyta på kan det vara en bra idé om intervjun spelas in. Det är viktigt för 

intervjuaren att lyssna på den som intervjuas för att förstå vad den säger så intervjuaren i sin 

tur kan ställa bra frågor (Johansson & Sveder, 2010). Intervjuerna i den här studien spelades 

in som en ljudfil via en mobiltelefon. Bryman (2011) tar upp att det är användbart att spela in 

intervjuerna för att sedan kunna transkribera dem och skriva ut dem. Genom att spela in 

underlättar detta när man ska göra analysen eftersom man kan lyssna igenom ordagrant vad 

intervjupersonen sagt. Om man istället bara skulle anteckna under intervjun menar Bryman att 

risken är stor att man missar sådant som är nödvändigt. Genom att spela in kan intervjuaren 

fokusera på att vara lyhörd under samtalet för att sedan kunna ställa följdfrågor vid behov.  
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När man använder intervjuer som metod framkommer det hur förskollärarna ser på lärande. 

Denna studie utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Genom intervjuer med verksamma 

förskollärare framkommer det hur de låter barnen utforska och utmanas inom ämnet fysik 

samt hur de förklarar begrepp. Förskollärares sätt att ställa frågor till barnen är av betydelse 

när det kommer till arbetet av fysik (Helldén m.fl., 2010).  

 

4.3 Procedur  
Löfgren (2014) skriver att det är viktigt att tänka på vart intervjun äger rum då den spelar stor 

roll i hur intervjun kommer fortlöpa. Valet av plats blev i förskolans kontorsrum under två 

intervjuer och vid en avskild plats vid de andra två intervjuerna. Dessa rum valdes för att 

intervjun skulle vara i en lugn miljö där inget störningsmoment fanns. Löfgren (2014) skriver 

vidare att tiden ofta är en bristvara i förskolan och det är därmed viktigt att välja en tidpunkt 

då förskolläraren känner att det är okej att den försvinner från barngruppen. Två intervjuer 

gjordes när de flesta barn var på vila och två intervjuer gjorde efter förskollärarna hade slutat 

för dagen. Förskollärarna avsatte 30-40 minuter för intervjun och under denna tid behövde vi 

inte stressa. Innan intervjun påbörjades informerades förskollärarna om syftet med studien 

igen och de fick ställa de eventuella frågor de hade. Samtliga förskollärare förklarade att jag 

inte fick förvänta mig att de kunde något om fysik. Jag lugnade dem med att ännu en gång 

förklara vad studien gick ut på och att det egentligen inte var av betydelse hur stor deras 

kunskap kring fysik var. När förskollärarna berättade att de var redo startade jag inspelningen 

och intervjun började. Samtliga förskollärare gav snabba och korta svar i början vilket gjorde 

att fler följdfrågor behövdes ställas. Under tidens gång slappnade de av desto mer och de gav 

mer utvecklande svar och på så sätt minskade antalet följdfrågor.  

Intervjufrågorna följde intervjuschemat (bilaga 3) och det enda som skiljde sig under 

intervjuerna var vilka följdfrågor som ställdes. När jag som intervjuare upplevde att 

förskolläraren inte förstod frågan eller kände sig obekväm ställdes en följdfråga eller en 

förklaring av den ställda frågan. Löfdahl (2014) upplyser om hur en undersökning ska 

utformas. En undersökning får inte genomföras på ett sätt så att den påverkar deltagaren 

psykiskt. Om en förskollärare upplever att den får en obekväm fråga kan det påverka dem 

psykiskt. I slutet av intervjuerna fanns det utrymme ifall förskolläraren ville tillägga något 

eller ställa frågor. När intervjun var klar fanns det tid över och därför passade jag på att fråga 

om det hade känts bra att bli intervjuad eller ifall de ville ha mer information. Samtliga 

svarade att den osäkerhet de först känt inför intervjun försvann så fort syftet med studien 

förklarades igen innan den påbörjade intervjun. De berättade även att de blev trygga genom 

mitt sätt att intervjua vilket de visade genom att de slappnade av under intervjuns gång.   

 

4.4 Etiska överväganden  
När en studie ska genomföras gäller det att se över de krav och normer som behövs ha i 

åtanke. Inom svensk forskning finns det några etiska principer som man behöver vara 

medveten om (Bryman, 2011).  

 

Informationskravet: innebär att den som ska delta i studien alltid måste få reda på vad syftet 

med forskningen är. Forskaren ska informera om varför det är viktigt att det forskas inom det 

specifika ämnet. I informationsbrevet ska det framgå att deltagandet av studien är frivillig och 

att man när som helst får avbryta sin medverkan. Information om hur studien ska genomföras 

ska finnas med samt hur forskaren senare kommer behandla den data den får in. Det ska 

framgå att uppgifter som samlas in under studien endast är till för forskning (Vetenskapsrådet, 

2002; Vetenskapsrådet, 2011). Denna information fanns med i informationsbrevet (bilaga 1) 

som förskollärarna fick innan medverkan av studien och på så sätt kunde de ta ställning till 
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om de ville delta i undersökningen. Förskolecheferna fick information om studien via 

telefonkontakt.  

 

Samtyckeskravet: innebär att de personer som ska delta i studien måste ge sitt samtycke till 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002; Vetenskapsrådet, 2011). Inför intervjuerna fick 

förskollärarna först läsa igenom samtyckesblanketten (bilaga 2) och därefter fick de skriva 

under att de ville medverka i studien. Vetenskapsrådet (2002; 2011) skriver att de som 

medverkar i en studie alltid har rätt att själv bestämma om och hur länge de vill delta samt på 

vilka villkor de vill delta. De har alltid rätten att avbryta sin medverkan när som under 

studiens gång. Denna information stod med i samtyckesblanketterna (bilaga 2).  

 

Konfidentialitetskravet: innebär att deltagarnas svar i en studie ska behandlas helt 

konfidentiellt. Informationen som framkommer under undersökningen skall antecknas på ett 

sätt så ingen utomstående kan identifiera personen. Informationen skall förvaras på ett ställe 

så ingen obehörig kan komma åt den (Vetenskapsrådet, 2002; Vetenskapsrådet, 2011). I 

informationsbrevet (bilaga 1) informerades förskollärarna om detta. Det poängterades att de 

kommer vara anonyma och att deras namn kommer avidentifieras i studien.  

 

Nyttjandekravet: innebär att den information som framkommer om enskilda personer endast 

är till för forskningsändamålet och resultaten får inte användas i en ny studie 

(Vetenskapsrådet, 2002; Vetenskapsrådet, 2011). Det framgick i informationsbrevet (bilaga 1) 

att informationen som samlas in endast är till för denna studie och kommer förstöras när 

arbetet är klart.  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet syftar på mätnoggrannheten hos den intervjumetod som valts. Vid reliabiliteten 

granskas det om samtliga intervjuer gjorts på samma sätt eller ifall de varierat. Intervjuerna är 

till för att besvara den frågeställning som studien ska grundas på. I mätnoggrannheten 

analyseras frågorna som använts i intervjuerna och ifall de är tillräckliga för att kunna besvara 

frågeställningen (Johansson & Sveder, 2010). Intervjufrågorna (bilaga 3) ställdes i samma 

ordning till intervjupersonerna och det enda som skiljde intervjuerna åt var vilka följdfrågor 

som ställdes. Följdfrågor ställdes i syfte med att förskolläraren skulle förklara ytterligare hur 

den menade med sitt svar. Var svaret åt andra sidan tydligt från början ställdes ingen 

följdfråga.  

 

Löfgren (2014) nämner att valet av plats under en intervju kan påverka det som sägs. 

Intervjuerna skedde i förskolans kontorsrum eller på en enskild plats där endast jag och 

förskolläraren närvarade. Intervjun gick ut på att öppna frågor ställdes där syftet var att 

förskollärarna skulle kunna ge utvecklande och förklarande svar. Löfgren (2014) skriver att 

tidsbristen kan vara en stor faktor i förskolans miljö. Om intervjupersonen känner sig stressad 

är risken att intervjun inte blir lika bra. Under intervjuerna hade vi gott om tid och 

förskollärarna upplevdes vara avslappnade och de fick chansen att utvidga sina svar. 

 

Validiteten innebär att när man samlat in sina intervjuer och analyserat sina resultat ska man 

se över ifall dessa ställningstaganden är trovärdiga. Det går även att se över 

innehållsvaliditeten som innebär att man studerar ifall de resultat man fått ger en trovärdig 

bild av det som undersöks (Johansson & Sveder, 2010). I undersökningen framkom liknande 

resultat som andra studier och vetenskap kommit fram till. Detta innebär att validiteten i 

denna undersökning stärks. Bryman (2011) menar att validiteten även kan syfta på om studien 
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undersöker det den har syfte att undersöka. Validiteten stärks i denna studie eftersom 

frågeställningarna blir besvarade.  

 

4.6 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet syftar på om de resultat som framkommit under undersökningen även kan 

säga något om de personer som inte medverkar (Bryman, 2011). I den här studien blir det 

intressant att reflektera över om det går att dra slutsatsen att detta stämmer för alla 

förskollärare eller om det endast gäller de som deltar. Resultatet bygger på det urval som 

gjorts som i det här fallet är två nyexaminerade förskollärare och två erfarna förskollärare. 

Eftersom det endast är fyra förskollärare med i studien går det inte att säga att det stämmer för 

alla förskollärare på alla förskolor. I resultatet framkommer det att det är av betydelse att 

förskollärare arbetar med fysik redan på förskolan. Förskollärarna som deltagit i studien 

menar att det handlar om förskollärarens inställning till fysik för hur det kommer arbetas med 

det i förskolan. Resultatet från studien stämmer överens med tidigare litteratur och forskning 

vilket stärker det resultat som framtagits i denna studie.  

 

4.7 Databearbetning  
Efter att intervjuerna hade gjorts lyssnades det inspelade materialet igenom noggrant. 

Materialet transkriberades i ett text-dokument för att de data som samlats in skulle bli mer 

synliga och lättillgängliga. När intervjuerna hade transkriberats klart påbörjades analysen av 

det insamlade materialet. Varje intervjufråga (bilaga 3) analyserades var för sig för att se om 

det fanns några likheter och olikheter i förskollärarnas svar. Därefter sammanställdes det om 

svaren skiljde sig beroende på när förskollärarna hade utbildat sig. Syftet var sedan att se om 

frågeställningarna hade blivit besvarade. Detta analyserades genom att försöka hitta 

kopplingar i förskollärarnas svar.  
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5. Resultat och analys  
Resultatet från denna studie bygger på intervjufrågorna (bilaga 3).  

 

För att de som deltar i en studie ska förbli anonyma är det bra att använda sig av kodnycklar 

(Vetenskapsrådet, 2011). I denna studie är namnen från intervjupersoner avidentifierade. I 

resultaten är de kodade som: 

Nyexaminerad förskollärare 1 (NF1) – färdigutbildad år 201X  

Nyexaminerad förskollärare 2 (NF2) – färdigutbildad år 201X 

Erfaren förskollärare 1 (EF1) – färdigutbildad år 199X  

Erfaren förskollärare 2 (EF2) – färdigutbildad år 199X  

 

 

5.1 Fysik i förskolan 

I intervjun ställdes frågan vad förskollärarna tänker om fysik i förskolan. 

 
NF1: Allt som man jobbar med, matematik och sånt har ju till viss del inslag av fysik. Men fysik för mig 

är… experiment med olika saker… om saker och ting flyter eller sjunker.  

                  Nyexaminerad förskollärare 1 

 

NF2: Tyngdkraft och luft … ljus och ljud … det är så mycket när man tänker efter … som att flytta en 

kaffemugg, det är fysik om man tänker efter.   

              Nyexaminerad förskollärare 2 

 

NF1 kopplar fysik till matematik och menar att de ämnena oftast hänger ihop men hen 

kommer ändå med ett förslag på vad fysik är. Under intervjuns gång ger hen fler exempel på 

hur man kan arbeta med fysik i förskolan. NF2:s svarar självsäkert och direkt på frågan. NF2 

visar på att hen har stora kunskaper om vad fysik kan innebära och diskuterar olika fysikaliska 

fenomen som kan uppstå i vardagen tillsammans med barnen. Hen berättar att fysiken 

kommer in i förskolan varje gång hen diskuterar med ett barn vilka krafter som gör att en 

kaffemugg förflyttar sig om man knuffar på den.  

 
EF1: Experiment med vatten, vad händer med det som sjunker och vilket flyter. I skogen tänker jag också fysik 

och inte bara naturkunskap … det här lite kretsloppet som man pratar om. Jag vet inte om det hör till 

fysik men det hör till biologi iallafall, det vet jag. Men det går väl lite i varandra. 

     Erfaren förskollärare 1 

 

EF2: Densitet tänker jag och sen hittar jag inte ordet… friktion tänker jag. Ja det finns säkert mycket mer än 

vad jag kan och faktiskt känner till.   Erfaren förskollärare 2 

 

De erfarna förskollärarnas svar är mer tvivelaktiga och de får tänka efter en stund innan 

svaren kommer. Båda svarar ändå vad fysik är för dem och erkänner att de inte har full koll på 

vad det faktiskt innebär. EF1 blandar ihop fysik med de andra naturvetenskapsämnena men 

nämner även att hen inte vet om hens förklaringar syftar till fysik. EF2 medger att hen inte 

kan så mycket om fysik.  

 

Resultatet av denna fråga visar en skillnad mellan de nyexaminerade förskollärarna och de 

erfarna förskollärarna som utbildade sig under 90-talet. De förskollärare som blev 

färdigutbildade efter 2010 har kunskap om hur man kan arbeta med fysik i förskolan medan 

de som utbildat sig på 90-talet berättar att det de vet om fysik har de fått lära sig på egen hand 

eftersom de inte fått någon vidare utbildning. Samtliga förskollärare berättar att de inte hade 

lätt för fysik under sin skolgång och såg det som ett svårt ämne. De nyexaminerade 
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förskollärarna menar att de ändrade uppfattning om fysik under sin förskollärarutbildning och 

nu tycker de att det är ett roligt och intressant ämne.  

 

Utbildningsdepartementet (2010) skriver att för att barn ska utveckla förståelse för 

naturvetenskap behöver de få chansen att utöva olika aktiviteter med naturvetenskap i fokus. 

Barnen ska också få chansen att ställa frågor samt undersöka olika fenomen både på egen 

hand och med hjälp av andra barn och medvetna vuxna. För att barnen ska bli intresserade av 

naturvetenskap menar Utbildningsdepartementet att det är en bra idé att utgå ifrån barnens 

omgivning och vardagsfenomen för på så sätt kan de lättare sätta det i relation till något de 

ständigt upplever. 

 

Björklund (2014) nämner hållbar utveckling och menar att det kan vara ett exempel på hur 

arbetet med naturkunskap kan läggas upp i förskolan. Samtliga förskollärare i studien ser 

skogen som en perfekt plats för lärande och därmed går de till skogen med sina barngrupper 

minst en gång varje vecka. Denna skogsdag skulle vara ett perfekt tillfälle för förskollärarna 

att få in arbetet med naturvetenskap och därmed skulle fysiken komma in som en naturlig del 

i barnens vardag. Barnen är vana att vara i skogen tillsammans med förskollärarna och 

därmed är skogen förhoppningsvis en trygg plats där många lärandetillfällen kan uppstå. 

Barnen och förskollärarna skulle exempelvis kunna diskutera varför det är viktigt att ta hand 

om vår miljö. På så sätt utgår de ifrån de sociokulturella teorierna som Sheridan & Pramling 

Samuelsson (2016) diskuterar. Dessa teorier bygger på att man lär sig tillsammans genom 

samspel med andra människor och sin omgivning (Askland & Sataøen, 2014).    

 

5.2 Förskollärares upplevelse av fysik i förskolan  
I frågan om hur förskollärarna upplevde att fysiken integreras i förskolan sammanställdes 

detta.  

 
NF1: Man kan ju ha fysik som ett tema för då är det lättare att väva in (strävansmål) … ifrån läroplan …

                  Nyexaminerad förskollärare 1 
 

NF2: Med ett medvetet tänk som förskollärare eller pedagog så kan du få in fysiken egentligen precis när 

som helst ... Jag kan tycka att man blir lite motarbetad som nyexaminerad förskollärare då många 

(förskollärare) tycker fysik är krångligt. Man kan bli bromsad genom att man får höra ”nej vi kan inte 

jobba med fysik på förskolan, vi jobbar med ettåringar så det går inte”. Men då tänker jag att ettåringar 

är inga tomma blad. Jag försöker trycka ännu mer på det här med fysik och jag hoppas att jag kan få in 

det mer. För det står faktiskt i våra strävansmål i läroplanen att vi ska sträva emot att barnen skapar en 

förståelse för fysik … och fysik behöver inte vara så svårt, det kan du få med när man är vid en vattenpöl 

och studerar olika saker som flyter/sjunker.               Nyexaminerad förskollärare 2 

 

Både NF1 och NF2 kopplar in läroplanen när de pratar om arbetet med fysik i förskolan. De 

menar på att genom att arbeta med fysik i förskolan kan de lägga en grund för barns lust till 

att lära. NF2 nämner att det är svårt att få stöd av sina kollegor till att arbeta med fysik i 

förskolan trots att det är en förskollärares skyldighet. Hen menar att med ett medvetet tänk 

kan fysik komma in när som helst eftersom det finns många tillfällen i olika 

vardagssituationer där fysiken kan nämnas.  

 
EF1: När man tar tillvara på en kärna och så växer den upp så man ser blad. Nej, det är nog mer biologi 

det, jag blandar ihop biologi och fysik, men jag vet inte, de går väl lite i varandra.  

Erfaren förskollärare 1 

 

EF2: Egentligen så tror jag att vi skulle kunna göra det mycket enklare i vardagen som vi inte gör. Men 

det handlar om okunskap tänker jag.   Erfaren förskollärare 2 
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Det märks en skillnad mellan de nyexaminerade och de erfarna förskollärarna. NF1 och NF2 

trycker på hur viktigt det är att arbeta med fysik i förskolan för det lägger grunden för barns 

lärande. De ger exempel på hur man kan arbeta med fysik i förskolan och varför de tycker det 

är så viktigt. NF1 och NF2 utgår ifrån läroplansmål i förskolan och menar att fysik kommer in 

i förskolan varje dag och att det bara gäller att förskolläraren uppmärksammar det. EF1 och 

EF2 menar att okunskap gör det svårt för dem att få ett riktigt grepp om vad fysik är. De ger 

några få exempel på hur arbetet med fysik kan genomföras i förskolan och säger att allt de vet 

om fysik har de fått tagit reda på själva. Under intervjuerna blandar EF1 och EF2 ihop fysik 

med andra naturvetenskapliga ämnen och nämner att de gärna skulle vilja få mer kunskap om 

ämnet genom att till exempel gå en kurs.  

 

I förskolans läroplan finns det fyra strävansmål som innefattar naturvetenskap (Skolverket, 

2016). För att barnen ska få bästa förutsättningar att erövra kunskap om naturvetenskap menar 

Elström m.fl. (2014) att barnen ska få undersöka olika naturvetenskapliga fenomen med hela 

sin kropp och alla dess sinnen både i utomhusmiljö och i en inomhusmiljö.  

 

5.3 Hinder och möjligheter 

I intervjuerna ställdes frågan om vad förskollärarna ser för hinder och möjligheter av att 

arbeta med fysik i förskolan. 

 
NF2: Motstridiga kollegor blir ett hinder. Det är jobbigt att ingen är på de idéer jag har om hur vi kan 

arbeta med fysik.                  Nyexaminerad förskollärare 2 

 

EF1: Jag ser inga hinder utan det är vi som skapar hindren för barnen ser oftast inga hinder.  

     Erfaren förskollärare 1 
  

EF2: Hinder… ja det är nog mina kollegor i så fall ...   

Erfaren förskollärare 2 

 

NF2, EF1 och EF2 nämner att de hindren som kan uppstå beror på dem själva och sina 

kollegor. Ännu en gång framkommer det att okunskapen skapar hinder. NF2 förklarar att hen 

skulle kunna dela sina erfarenheter med sina kollegor om de bara gav hen chansen men 

möjligheterna är få då hens kollegor är motstridiga till att arbeta med fysik. Kollegorna anser 

att det inte går att arbeta med fysik med yngre barn trots att NF2 ger massvis med exempel på 

hur de skulle kunna arbete med det. NF2 poängterar att sin kamp för att fysiken ska integreras 

i förskolan är inte slut. Hen ska fortsätta att ge förslag till sina kollegor och hoppas på så sätt 

få dem att ändra sin uppfattning.  

 

I intervjuerna diskuterar förskollärarna att materialet ofta kan vara bristande. De anser att 

fysik inte är ett ämne som prioriteras i förskolan och därmed köps det inte in tillräckligt med 

material. Förskollärarna tror att deras förskolor skulle bli bättre på att arbeta med fysik om de 

hade tillgång till passande material samt instruktioner på hur man kan använda sig av det. 

Detta skulle hjälpa dem att få förslag på hur man kan arbeta med fysik i förskolan och därmed 

tror förskollärarna att det skulle minska den rädslan många förskollärare känner när de hör 

ordet fysik. Förskollärarna menar att om fler förskolor skulle arbeta med fysik skulle 

okunskapen kring fysik minska automatiskt. I en studie gjord av Larsson (2016) upptäcks det 

att materialet är av stor betydelse för arbetet med fysik i förskolan. Larsson beskriver att när 

man gör en aktivitet som fokuserar på fysikaliska fenomen blir det mer konkret och 

lättförståeligt för barnet om man använder sig av passande material. I resultatet av Larssons 

avhandling visas det att om barn ska få bra möjligheter till att utveckla kunskaper om 



14 

 

naturvetenskap är materialet väldigt viktigt samt hur materialet används. Förskollärarens 

kompetens och erfarenhet kring arbetet med fysik visade sig också vara av stor betydelse.  

 

5.4 Begrepp i förskolan  
Förskollärarna fick frågan om de ansåg att det är viktigt att benämna begrepp i förskolan. 

Svarade de ja på denna fråga fick de en följdfråga där de skulle svara om de upplevde att 

barnet visade ett fortsatt intresse när begreppet förklarades. Om de svarade nej fick de en 

följdfråga där de skulle förklara hur de gör för att barnet skulle bli intresserad av begreppet.  

 
NF1: Ja, jo använda sig av begrepp är viktigt så barnen får rätt begrepp från början.  

                  Nyexaminerad förskollärare 1 

 

NF2: Jag tycker det är jätteviktigt. För nämner vi inte begreppen blir det ingen förståelse. Du ska 

benämna samtidigt som du går ner och förklarar begreppet på barnets nivå för då blir barnen 

intresserade.                 Nyexaminerad förskollärare 2 

 

EF1: Det är viktigt att benämna begrepp så fort barnen börjar förskolan vid ett års ålder. För när man 

sedan kommer till skolan blir inte begreppen så främmande. Sedan ska förskolläraren försöka ha 

inlevelse i allt den gör så får barnet lättare ett vidare intresse för ämnet.   

     Erfaren förskollärare 1 
  

EF2: Begrepp är viktiga att nämna inom alla områden och att det sätts i relevans till någonting man gör 

eller upplever. Nu är ju inte jag så bra på det men tanken finns och man vet att man alltid kan bli bättre. 

     Erfaren förskollärare 2 

 

Samtliga förskollärare nämner att det är viktigt att använda sig av begrepp redan på förskolan. 

De menar att barnet lättare kan förstå ett sammanhang om det får tillgång till begrepp. De 

nyexaminerade förskollärarna har upptäckt att om de använder sig av naturvetenskapliga 

begrepp tillsammans med barnen blir de intresserade och frågvisa. Barnen börjar ställa frågor 

till förskollärarna och visar att de vill veta mer. NF1 och NF2 menar att om man som 

förskollärare visar ett intresse för något är det mycket lättare att få med sig barnen. De erfarna 

förskollärarna menar att allt de gör i förskolan försöker de göra med inlevelse. EF1 och EF2 

menar att rösten är deras viktigaste verktyg i arbetet med barn. Om förskolläraren har en 

intressant röst som skiftar i olika tonlägen får de lättare med sig barnen. EF1 och EF2 

upplever att sättet de pratar är av betydelse för om barnen ska bli intresserade eller inte. 

Vidare menar de att de tycker att rösten som verktyg är extra viktigt vid arbetet med ett 

svårare ämne som fysik. 

Vygotskij menar att den vuxne använder sig av språket som kommunikationsverktyg redan 

från det barnet födds. I samspel med barnet hjälper den vuxne till så barnet kan skapa 

uppfattningar om hur verkligheten är och på så sätt kan barnet erövra ny kunskap (Askland & 

Sataøen, 2014). 

 

5.5 Sammanfattning av intervjuerna  
I intervjuerna framkom det att samtliga förskollärare tycker det är viktigt att introducera fysik 

redan på förskolan. Barnen visar ett stort engagemang till att lära sig och hindret sitter oftast 

hos förskolläraren. Förskolan sätter grunden till ett lustfyllt lärande och genom att 

förskolläraren visar att den är intresserad av något fysikaliskt fenomen smittar det ofta av sig 

på barnen.  

 
EF1: Får man till den röda tråden för ett fortsatt lustfyllt lärande redan på förskolan kan den fortsätta 

enda upp till högstadiet och gymnasiet.    Erfaren förskollärare 1 
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De erfarna förskollärarna berättar att de har svårt att skilja på fysik och att det handlar om 

okunskap. De är samtidigt villiga att lära sig och önskar bli bättre inom det ämnet. När EF1 

och EF2 ska förklara vad fysik är diskuterar de att man kan undersöka om olika saker 

flyter/sjunker när de ska förklara någonting mer fastnar de och börjar diskutera matematik och 

de andra naturvetenskapliga ämnena. De erfarna förskollärarna berättar att de är medvetna om 

de strävansmål som står om fysik i läroplanen och för att få in fysiken lättare i förskolan 

försöker de ta hjälp av kollegor, litteratur och internet. De nyexaminerade förskollärarna 

trycker på att det är deras skyldighet att arbeta med fysik i förskolan enligt förskolans läroplan 

och därmed menar de att det bara är att prova sig fram för övning ger färdighet. De ger 

exempel på när fysik kommer in i vardagssituationer samt hur de skulle kunna organisera 

olika aktiviteter med fokus på fysik.  

Intervjuerna visar att samtliga förskollärarna har svårt att planera aktiviteter som innefattar 

fysik för de blir ofta bromsade av antingen sin okunskap eller sina kollegor. Förskollärarna 

utvecklar detta genom att förklara att många förskollärare de stött på uppfattar fysik som 

något svårt och krångligt och därmed stoppas arbetet på grund av den inställningen.  

 
EF2: Okunskap skapar rädsla.  

Erfaren förskollärare 2  

 

Havu-Nuutinens (2005) menar att genom att barnet får stödjande frågor under tiden det utför 

ett naturvetenskapligt experiment hjälper det barnet att förstå innebörden av olika begrepps 

betydelse. I intervjuerna framgick det att samtliga förskollärare tycker att det är viktigt att 

benämna begrepp redan vid förskolan för att barnen ska skapa en relation till dem. Samtidigt 

menar samtliga förskollärare att okunskapen om fysik stoppar många från att kunna fullfölja 

sitt arbete på bästa sätt. Deras uppfattning är att de förskollärare som utbildade sig innan 

revideringen av läroplanen 2010 inte har tillräckligt med kunskap för att få in fysiken i 

vardagen och därmed används inte tillhörande begrepp i den graden de önskar.  

Förskollärarna nämner under intervjuerna att språket är ett viktigt hjälpmedel när det kommer 

till arbetet med fysik i förskolan. De poängterar även att med en inspirerande och nyfiken röst 

får man lättare med barnen, speciellt när det kommer till ett mer utmanade ämne som fysik. 

Förskollärarna anser att rösten är deras viktigaste verktyg när det kommer till arbetet med 

barn. När de visar att de är intresserade och ändrar tonläge på rösten så de låter nyfikna 

smittar det oftast av sig på barnen. Askland & Sataøen (2014) i stöd av Vygotskijs teorier 

menar att språket är ett viktigt redskap för att barnen ska kunna erövra kunskap.  
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6. Diskussion 
Under diskussionsdelen kommer metod och resultat att diskuteras. Det ska diskuteras utifrån 

de två frågeställningarna som studien bygger på:  

 

1. Vad uppfattar förskollärarna att fysik i förskolan är? 

2. Finns det en skillnad i hur förskollärare som är utbildade sig innan revideringen av 

läroplanen respektive efter ser på fysik i förskolan? 

 

6.1 Metoddiskussion  
Intervjuerna ägde rum i antingen förskolans kontorsrum eller vid en avskild plats. Under tre 

av fyra intervjuer fanns det inga störningsmoment. I den första intervjun uppstod ett 

störmoment när en förskollärare skrev ut papper ur skrivaren som stod i samma rum som 

intervjun befann sig i. Medan pappren skrevs ut svarade förskolläraren med korta svar på 

intervjufrågorna. Det upplevdes ändå inte som ett stort problem då följdfrågor fick ställas när 

skrivaren skrivit ut pappren. Om man bortser från detta gick intervjuerna som planerat och när 

resultatet av intervjuerna sammanställdes visade det sig att frågeställningarna som studien 

bygger på kunde besvaras. Innan intervjuerna började berättade samtliga förskollärare att de 

kände sig lite nervösa inför att intervjun skulle spelas in. Det förklarades noggrant vad 

inspelningen var till för och att ingen obehörig skulle få tillgång till dem. Förskollärarna 

slappnade av efter detta och de gav sitt samtycke (bilaga 2) till att bli inspelade. Bryman 

(2011) nämner att det är en fördel att spela in intervjuerna när man utgår ifrån kvalitativa 

intervjuer. Det är för att man oftast är intresserad av både det som sägs och hur det sägs. 

 

Studien byggde på kvalitativa semistrukturerade intervjuer där öppna frågor ställdes med 

eventuella följdfrågor som syftade på varför och hur. Studiens urval var begränsat till fyra 

förskollärare varav två var nyexaminerade och två utbildade sig under 90-talet. Studien gick 

ut på att undersöka om förskollärares syn på fysik i förskolan skiljde sig beroende på när de 

utbildat sig. Fyra förskollärare valdes på grund av att reliabiliteten skulle bli mer noggrann 

och validiteten mer giltig än om jämförelsen endast hade varit mellan en nyexaminerad 

förskollärare och en erfaren förskollärare.  

 

6.2. Resultatdiskussion 
Nedan analyseras de två frågeställningar som studien bygger på. Frågeställningarna kommer 

analyseras utifrån intervjuerna, tidigare litteratur och forskning samt utifrån Vygotskijs teorier.   

 

6.2.1 Förskollärares syn på fysik 
Studiens ena frågeställning var följande: 

Vad uppfattar förskollärare att fysik i förskolan är?  

I intervjuerna framkom det att samtliga förskollärare tycker det är viktigt att man arbetar med 

fysik redan i förskolan. Förskollärarna förklarade att det är de som sätter grunden för barns 

lärande och att de vill utföra ett arbete så barnen får ett lustfyllt lärande. Om barnen får ett 

intresse för naturvetenskap redan i förskolan är förskollärarnas förhoppning att det intresset 

ska växa även i senare skolår. Förskollärarna lyfte fram att det står i läroplanen att fysik ska 

inkluderas i förskolan. I förskolans läroplan står det: 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa 

frågor om och samtala om naturvetenskap (Skolverket, 2016, s. 9-10).  
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Intervjuerna visade att förskollärarna försöker få in fysik i verksamheten men att det kan vara 

svårt på grund av bristande material, tidsbrist, motstridiga kollegor och okunskap. Samtliga 

förskollärare nämner att undersöka olika saker som flyter och sjunker är ett sätt att arbete med 

fysik i förskolan. De erfarna förskollärarna fastnar när de ska utveckla vad de anser att fysik i 

förskolan kan vara mer. De nyexaminerade förskollärarna diskuterar vidare olika sätt att 

arbeta med fysik. NF1 och NF2 nämner att det exempelvis kan vara olika aktiviteter som 

omfattar ljus, ljud eller olika krafter. De nyexaminerade förskollärarna nämner vidare att de 

ser att fysiken ständigt finns med barnen i deras vardag och genom att de uppmärksammar det 

kan det skapa ett lärtillfälle för barnen.  

 

I en studie gjord av Thulin (2010) diskuteras det att det är viktigt hur frågorna ställs när man 

arbetar med naturvetenskap. Genom att barnet får en öppen fråga istället för en sluten skapar 

det ett intresse hos barnet att vilja forska vidare. Om förskolläraren bjuder in till diskussion 

där barnet känner att det är en tillåtande miljö att ställa frågor i skapar det möjlighet till att 

barnets intresse växer. Thulin menar att förskollärarens förhållningssätt spelar en avgörande 

roll för om barnet bibehåller sitt intresse. Efter att ha läst Thulins studie drog jag slutsatsen att 

förskolläraren har ett stort ansvar gällande barns vidare intresse inom naturvetenskap. Med 

utgångspunkt i detta anser jag att det är av betydelse att förskolläraren intresserar sig i fysik 

och försöker skapa lärandetillfällen då fysiken integreras. På så sätt kan förskolläraren lättare 

lära sig vilka frågor som behövs ställas för att den ska kunna hjälpa barnet att vilja utforska 

vidare inom naturvetenskap. Pendrill m.fl. (2014) skriver också om hur viktig förskollärarens 

roll är inom arbetet med naturvetenskap. Om ett lärtillfälle skapas av ett barn och 

förskolläraren är uppmärksam på det, skapas ett perfekt tillfälle för förskolläraren och barnet 

att föra en diskussion kring det barnet upptäckt. Om förskolläraren är engagerad till att ta 

tillvara på lärtillfället barnet skapat kommer barnet lättare bevara sitt intresse. För det är större 

chans att barnet vill forska vidare om det får respons från en förskollärare. Detta gör att 

förskolläraren har en viktig roll eftersom den måste få syn på när barnet visar något som har 

med fysik att göra. Därefter kan förskolläraren förklara med passande ord och begrepp för att 

ge barnet en djupare förståelse till det barnet upplever. Pendrill m.fl. menar även att oftast 

krävs det inte några speciella kunskaper från förskolläraren utan det räcker med att 

förskolläraren och barnet utforskar olika fysiologiska fenomen tillsammans. Förskolläraren 

kan tillsammans med barnet komma fram till olika slutsatser som leder till att barnet får bättre 

förståelse för hur världen fungerar (Pendrill m.fl., 2014). Persson & Gode (2008) diskuterar 

att det viktigaste inte är att förskolläraren har mycket kunskap om fysik utan att den istället 

intresserar sig för fysik. Genom att förskolläraren visar ett intresse för fysik kan hen ställa 

frågor till barnet som det kan utforska själv. Får barnet frågan varför eller hur skapar det en 

möjlighet för barnet att utforska och reflektera över olika fysikaliska fenomen. Persson & 

Gode menar att förskolläraren inte behöver kunna svara på dessa frågor själv utan istället kan 

den ge passande material till frågeställningen och därefter kan barnet och förskolläraren 

undersöka tillsammans.  

 

Tidigare litteratur visar ännu en gång att det handlar om förskollärarens medvetenhet till hur 

fysik kan komma in i förskolan. Om förskolläraren är uppmärksam och intresserad av att 

skapa lärtillfälle till barnet räcker det långt. I läroplanen för förskolan står det att förskolan 

ska främja det lustfyllda lärandet (Skolverket, 2016). Helldén m.fl. (2010) skriver om hur 

förskolläraren kan hjälpa barnet att skapa ett lustfyllt lärande till fysik. Genom att 

förskolläraren ställer frågor till barnet där det själv får chansen att reflektera över olika 

fysikaliska fenomen bidrar det till ett ökat intresse för barnet. När barnet får reflektera över en 

fråga samtidigt som det undersöker något inom fysik utmanas barnet då det samtidigt ska 

försöka formulera ett svar. Elfström m.fl. (2014) skriver att ett barn måste utforska 
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naturvetenskap med hela sin kropp och alla dess sinnen för att få bästa förutsättningar till att 

erövra kunskap om områdena. Med stöd av Helldén m.fl. (2010) & Elfström m.fl. (2014) drar 

jag slutsatsen att det är högst relevant att förskolläraren kan se när barnet utforskar fysik i 

förskolan för det är först då som förskolläraren kan ta tillvara på det lärtillfälle som barnet 

skapat. Helldén m.fl. & Elfström m.fl. menar att om barnet ska fortsätta att ha ett vidare 

intresse inom fysik är det bra om det uppmuntras av förskolläraren.  

 

6.2.2 Skillnad mellan olika förskollärares syn på fysik 
Finns det en skillnad i hur förskollärare som är utbildade sig innan revideringen av 

läroplanen respektive efter ser på fysik i förskolan? Så formulerades den andra 

frågeställningen i denna studie.  

Resultatet av intervjuerna visar att förskollärarna arbetar efter ett sociokulturellt perspektiv. 

Samtliga förskollärare anser att språket är ett viktigt hjälpmedel i arbetet med fysik för att 

barnen ska få en större förståelse för vad fysik innebär. Förskollärarna tycker det är viktigt att 

introducera rätt begrepp från början för det stärker barns sociala lärande. Genom att ställa 

utmanande frågor till barnen kan det bygga på ett vidare intresse inom fysik. Förskollärarna 

nämnde i intervjuerna att de tycker att det är viktigt att de använder sig av begrepp redan på 

förskolan. Begreppet hjälper barnen att förstå språket bättre och det ger dem möjlighet att 

erövra mer förståelse kring naturvetenskap. Förskollärarna menade att detta är lättare sagt än 

gjort eftersom alla förskollärare inte har samma kunskap inom fysik och tillhörande begrepp. 

Jag anser samt stöd i uppvisad litteratur (se forsknings- och litteraturgenomgång) att det är 

viktigt att barnen får tillträde till begrepp redan i förskolan eftersom det kan ta tid att lära sig 

hur olika fysikaliska fenomen fungerar. Helldén m.fl. (2010) menar att enligt Vygotskij är de 

naturvetenskapliga begreppen svårare att bemästra än de vardagliga. Därmed vore det bra om 

förskollärarna fick chansen att bemästra dessa begrepp själv först. När förskolläraren skapat 

förståelse till begreppen kan den enklare hjälpa barnen att erövra begreppen. Askland & 

Sataøen (2014) skriver om Vygotskij och hans teori om den proximala utvecklingszonen. 

Begreppet syftar på det barnet kan göra individuellt och det barnet kan göra i samspel med 

någon annan. Med ledning av en vuxen eller en mer kompetent individ kan barnet förflytta sig 

från en nivå till en annan inom den proximala utvecklingszonen.  

 

I Havu-Nuutinens (2005) studie visade det sig att när barn ska erövra kunskap om 

naturvetenskap gör den det lättast i ett socialt sammanhang. Då får barnet diskutera och 

resonera tillsammans med andra barn och/eller med förskollärare. Havu-Nuutinens studie 

utgick ifrån ett sociokulturellt perspektiv utifrån Vygotskijs teorier där barns 

begreppsförståelse undersöktes. Förskolläraren kan hjälpa barnet att reda ut olika begrepp 

samt förklara innebörden av dem och på så sätt kan barnet erövra dessa begrepp. Helldén m.fl. 

(2010) menar att begreppen som finns inom naturvetenskap blir som byggstenar för barnet då 

begreppen hjälper barnet att erövra kunskap om olika fenomen inom naturvetenskap. 

Förskolan är en plats där det första lärandet börjar. Om förskolläraren är närvarande och 

förklarar olika begrepps innebörd hjälper det barnet i sitt fortsatta lärande. För att barnet ska 

lära sig dessa begrepp menar Elfström m.fl. (2014) att det krävs repetition. Genom upprepade 

aktiviteter och återkommande diskussioner kommer barnen lättare erövra en långvarig 

kunskap. Med en lärare som använder sig av begrepp och förtydligar dessa ger det stora 

möjligheter för barnet att utvidga sin kunskap om naturvetenskap. Slutsatsen jag drar av detta 

är att förskollärarens kunskap om fysik och dess tillhörande begrepp är betydelsefull för hur 

barnet kommer utmanas inom ämnet.   

De nyexaminerade förskollärarna visar under intervjuerna att de har den kunskap som krävs 

för att kunna arbeta med fysik i förskolan. Det enda som kan hindra dem för att få in det i 
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vardagssituationer och aktiviteter är de själva. De nyexaminerade förskollärarna nämner att de 

hade väldigt svårt för fysik under sin grundskoleutbildning och såg det som ett av de svåraste 

ämnena. De kom in med inställningen att fysik är någonting svårt och krångligt när de började 

studera på universitetet. När de lämnade universitetet hade båda fått en annan uppfattning. De 

ansåg inte längre att fysik är någonting krångligt utan egentligen relativt enkelt att få in i 

förskolan. Fysiken kommer till exempel in varje gång ett barn testar om stenen respektive 

lövet flyter eller sjunker i en vattenpöl. Med ett medvetet tänk som förskollärare kan de ge 

den erfarenheten och kunskap till barnet för att det ska få ett vidare intresse inom fysik. De 

nyexaminerade förskollärarna har den kunskap de behöver för att kunna uppnå de strävansmål 

som står i läroplanen. NF1 och NF2 hoppas att deras arbete med fysik på förskolan ska leda 

till att barnen får en annan inställning till fysik än vad de själva hade under sin skolgång.  

 

De erfarna förskollärarna menar att förskollärarutbildningen inte gav dem någon kunskap om 

fysik. När läroplanen reviderades 2010 hade de redan hunnit arbeta i cirka 20 år. När de skulle 

börja arbeta med fysik fick de utgå ifrån deras egna erfarenheter för att få in det i förskolan. 

Dessa erfarenheter var dock väldigt bristande eftersom de, precis som de nyexaminerade 

förskollärarna, inte hade något intresse för fysik under sin grundskoleutbildning. De upplevde 

fysik som något svårt och med revideringen som påbackning fick de försöka hitta nya 

arbetssätt som även skulle inkludera fysik. Eftersom de inte fick någon ytterligare 

kompetensutbildning om hur de skulle arbeta med fysik i förskolan fick de ta hjälp av böcker, 

kollegor och internet. De erfarna förskollärarna menar därför att det är endast de själva som 

sätter hinder för hur fysiken ska komma in i förskolan. Enligt förskolans läroplan är det 

förskolechefen som har det övergripande ansvaret för att förskollärarna och barnskötarna ska 

kunna utföra sitt arbete i enlighet med strävansmålen. Vidare står det:  

 
Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar 

för att personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna 

utföra sina uppgifter (Skolverket, 2016, s. 16).  

 

Slutsatsen som kan dras av detta är att det är förskolechefens ansvar att ge förskollärarna 

möjlighet att få gå kompetensutbildning som riktar in sig på fysik. Om förskollärarna får 

kunskaper om fysik kan de i sin tur förmedla den nya kunskapen till barnen.   
 

Elfström m.fl. (2014) nämner att barn utforskar naturvetenskapliga fenomen hela tiden, både 

med kroppen och alla dess sinnen. Barnen diskuterar upptäckterna verbalt eller genom att 

gestalta dem i leken. Det gäller för förskolläraren att uppmärksamma detta samt utmana 

barnet vidare i det nyfunna intresset. Elfström m.fl. lyfter även betydelsen av att introducera 

naturvetenskapliga ämnen och dess begrepp redan under förskolans tid. När barn börjar 

skolan syns ett minskande intresse för detta och Elström m.fl. menar att genom att starta 

lärprocessen kring naturvetenskap tidigt kan ett fortsatt intresse istället visa sig när barnet 

växer upp. Genom upprepade aktiviteter med tillhörande diskussioner om olika 

naturvetenskapliga begrepp kommer barnen lättare kunna erövra en långvarig kunskap. I stöd 

av Elfström m.fl. visar det att det gäller att förskolläraren har kompetens för att kunna 

genomföra detta. Eftersom det inte är så många som hunnit utbildat sig efter revideringen av 

läroplanen mot de som utbildat sig innan revideringen menar de nyexaminerade förskollärarna 

att det vore bra att blanda olika erfarna förskollärare ute på arbetsplatserna. När man kommer 

som nyexaminerad förskollärare kommer man med ny och färsk kunskap som de kan dela 

med de förskollärare som arbetat ute i verksamheten länge.  

 
NF1: Kommer du som nyutbildad kommer du in med en annan syn, du ser med andra glasögon än dem 

som arbetat länge.                    Nyexaminerad förskollärare 1 
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I en studie gjord av Larsson (2016) visade sig att förskollärarens kompetens inom fysik är 

väldigt viktigt för hur barnen kommer utmanas inom ämnet. Ett ämne som fysik kräver att 

barnen får stöd, blir uppmuntrande och utmanas i sitt utforskande, därmed blir förskollärarens 

kunskap och förhållningssätt avgörande.  

 

Den litteratur som diskuterats i denna frågeställning säger alla samma sak – förskollärarens 

kompetens och intresse är avgörande för hur barnen får komma i kontakt med fysik och 

utvecklas inom det. Det är viktigt att förskolläraren sätter grundpelare inom fysik redan i 

förskolan. På så sätt kommer barnet få förkunskaper inom fysik som det sedan kan ta med sig 

vidare in i skolvärlden. Därmed anser även jag att det bästa vore att de nyexaminerade 

förskollärarna som kommer ut lär de förskollärare som har bristande kunskaper inom fysik, 

alternativt att förskolechefen ordnar så de förskollärare som utbildade sig innan revideringen 

av läroplanen 2010 får en kompetensutbildning inom fysik.  

  

6.3 Förslag till vidare forskning  
Denna studie bygger på förskollärarens syn på att arbeta med fysik i förskolan vilket gör att 

den utgår ifrån ett vuxenperspektiv. Det hade varit intressant i en vidare forskning undersöka 

hur barn upplever att det är att arbeta med fysik i förskolan och därmed utgå ifrån barnens 

perspektiv. Vad uppfattar barnen att fysik är? Hur lever barnen ut sin kunskap om fysik i den 

fria leken? Hur pratar barn om fysik, använder de sig av olika begrepp?  

 

Denna studie har intervju som metod. Det hade varit intressant i en vidare forskning använda 

sig av observation som metod. Då skulle man kunna få syn på hur förskollärare arbetar med 

att fånga barnens intresse för fysik. Det skulle vara intressant att följa hur förskollärarna 

använder sig av begrepp i arbetet med fysik i förskolan.  

  

Under resultatdiskussionen visas det att är det förskolechefen som ansvarar för att personalen 

på hens förskola kan utföra sina uppgifter på ett professionellt sätt (Skolverket, 2016). Det 

skulle därmed vara intressant att undersöka hur förskolechefer tar sig an detta ansvar. Är det 

vanligt att förskolechefen ger sin personal möjlighet till kompetensutbildning inom fysik?  

 

6.4 Slutsatser 
Denna studie visar hur viktigt det är att förskollärare har kompetens inom fysik när de ska 

arbeta med detta i förskolan. Resultaten som framkommit i denna studie visar på det som 

tidigare forskning visat, att det är viktigt att barn blir introducerade i ämnet fysik redan i 

förskolan. Under sammanställningen av studien sökte jag efter litteratur och/eller tidigare 

forskning som skulle motsäga det jag kommit fram till för att få en bredare diskussion. Men 

efter mycket letande hittade jag ingen undersökning som påvisade att arbetet med fysik i 

förskolan inte skulle vara viktigt. 

 

Undersökningen visar att förskollärarna arbetar ytterst lite med fysik i förskolan. I denna 

undersökning var det är fyra förskollärare som deltog och alla menar att de försöker sträva 

efter att fysiken ska komma in mer i förskolan. Förskollärarna vill att barnen ska få med sig 

tillräckligt med kunskaper från förskolan så de slipper ha samma inställning till fysik som de 

hade under sin grundskoleutbildning. För att detta ska kunna inträffa menar de på att 

förskollärarna runt om på deras förskolor måste sluta vara rädda för att arbeta med fysik. 

Samtliga säger att det handlar om att släppa den negativa inställningen till fysik och se det 

som något intressant istället där de tillsammans med barnen kan utforska, utvecklas och 
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upptäcka ny kunskap. Fysiken kommer ständigt in i vardagen och det gäller att förskollärarna 

tar vara på dessa chanser och ser samt uppmärksammar det.  

 

Resultatet av studien visar att de erfarna förskollärarna inte hade tillräckligt med kunskap för 

att med säkerhet veta vad fysik i förskolan innebar. EF1 och EF2 började diskutera andra 

naturvetenskapliga ämnen samt matematik under intervjuerna. Den kunskapen de hade om 

fysik i förskolan hade de fått tagit reda på själv genom litteratur, internet och kollegor. Om de 

förskollärarna skulle få ytterligare kompetensutveckling inom fysik anser jag att de enklare 

skulle kunna arbeta med fysik i förskolan. Jag tror att intresset för fysik skulle höjas ännu mer 

bland dem om de fick ytterligare kunskaper inom området.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Informationsbrev 
 

Informationsbrev  
Hej!  

Mitt namn är Nathalie Eriksson och jag läser till förskollärare på Karlstads universitet. Jag 

skriver nu mitt examensarbete som handlar om förskollärarnas uppfattning om fysik som 

innehåll i förskolans verksamhet. Syftet med min studie är att synliggöra förskollärarnas syn på 

fysik och hur barnen kommer i kontakt med fysik i förskolan.  
Jag kommer använda mig av enskilda intervjuer som metod för datainsamlingen. Intervjun 

beräknas ta cirka 30-45 minuter och genomförs under vecka 16. Om jag får ditt godkännande 

kommer intervjun att spelas in.  
Dina svar kommer att behandlas helt konfidentiellt. När resultatet redovisas kommer det göras 

på ett sätt så att ingen individ kan identifieras. Den information som jag samlar in är endast till 

för mitt examensarbete. Informationen kommer förvaras på ett säkert ställe så ingen obehörig 

kan komma åt den. Inspelningarna samt den utskrivna texten kommer att förstöras när 

examensarbetet är godkänt.  

Ditt deltagande är frivilligt vilket innebär att du när som helst utan anledning kan avbryta ditt 

deltagande.  

Om du vill ha mer information eller har några frågor får du gärna höra av dig till mig.  

Nathalie Eriksson 

Telefon: 073XXXXXXXX 

Mail: XXXX@XXX 

För ytterligare information om mitt examensarbete kontakta kursansvariga.  

Ami Cooper 

Telefon: 054-XXX XX XX 

Mail: XXXX@XXX 

Susanne Hansson 

Telefon: 054- XXX XX XX 

Mail: XXXX@XXX 
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Bilaga 2 – Samtyckesblankett 
 

Samtyckesbrev  
 

Syftet med denna studie förklaras i informationsbrevet. 

Respondentens medverkan i denna studie är konfidentiell. Svaren som samlas in kommer endast 

att användas i detta examensarbete och förstöras när examensarbetet är godkänt. I 

examensarbetet kommer det inte nämnas namn på respondenten eller namnet på arbetsplatsen. 

Om respondenten ger tillåtelse ska intervjun spelas in. Om respondenten inte vill att intervjun 

spelas in kommer det istället föras anteckningar. 

Respondentens deltagande är frivilligt vilket innebär att den när som helst utan anledning kan 

avbryta sitt deltagande. 

 

Datum  

 

__________________________ 

 

Härmed intygar respondenten att villkoren ovan godkänns  

 

_________________________________________ 

 

Namnförtydligande 

 

_________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 - Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor  
Intervjufrågorna ska formuleras på ett sätt så jag kan få svar på min frågeställning. 

 

Min frågeställning: 

 

1. Vad uppfattar förskollärarna att fysik i förskolan är? 

2. Är det skillnad hur en nyutbildad förskollärare och en förskollärare som utbildade sig 

innan revideringen av läroplanen 2010 ser på fysik i förskolan? 

 

Startfrågor 

 Hur länge har du arbete i förskolan? 

 Vad har du för utbildning?  

Frågor 

 Vad tänker du är fysik i förskolan?  

(Om förskolläraren blir obekväm eller osäker kommer jag berätta att fysik i förskolan 

till exempel kan vara att man arbetar med luft, kraft och ljud, flyta och sjunka)  

 Hur upplever du att fysik kommer in i förskolan?  

 Vad fick du lära dig om fysik i förskolan under din utbildning?  

 Hur upplever du att det är att arbeta med ämnet fysik i förskolan? 

 Vad ser du för hinder och möjligheter med att arbeta med fysik i förskolan?  

 Anser du att det är viktigt att benämna olika begrepp som uppstår inom fysik?  

(Om ja: Följdfrågor, visar barnet ett fortsatt intresse när begreppet förklaras?) 

(Om nej: Följdfrågor, hur gör du för att barnet ska bli intresserad av begreppet?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


