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Abstract 

The aim of this study was to investigate seven in-service preschool teachers’ conception of 

their competence in physics, needs in further educational training and their perceptions around 

conditions surrounding physics education in preschool. The study is based on a 

phenomenographic approach where individual interviews have been conducted. 

The study shows that most of the preschool teachers feels that physics is difficult and 

something they are struggling with, both when it comes to teaching and understanding the 

subject themselves. Everyone in the study does not share these thoughts. The conception that 

also appears is that they do have good knowledge in the subject but not in teaching it. Most of 

the teachers are open minded in their needs of professional development. They express that 

they want education in the form of workshops, that both has a basic theoretical and practical 

approach. A minority feels that they can seek further development themselves through various 

types of literature. The study shows that there are many aspects of underlying conditions for 

why they do not teach preschoolers in physics. Perception that stands out are time-economic 

circumstances, their lack of knowledge in physics, lack of interest in the subject and 

arguments that indicate that they also use the preschoolers’ lack of interest as a defending 

argument.  
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka sju verksamma förskollärares uppfattningar kring deras 

egen kompetens, behov av fortbildning och deras uppfattningar kring förutsättningar för 

fysikundervisning i förskolan. Studien grundar sig på fenomenografisk teori och metodologi 

och semistrukturerade intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. 

Studien visar att majoriteten av förskollärarna uppfattar sina kunskaper i fysik som mindre bra 

och upplever fysikämnet som svårt. De få som anser sig ha goda kunskaper i fysik uttrycker 

trots goda kunskaper i ämnet osäkerhet kring hur de ska undervisa i fysik. Studien visar att 

förskollärarna i allmänhet känner att de behöver kompetensutveckling framförallt i hur de ska 

undervisa i fysik i förskolan.  

Majoriteten av förskollärarna i studien vill ha fortbildning i form av workshops eller 

föreläsningar som har både teoretiska och praktiska inslag. Förskollärarnas uppfattningar om 

förutsättningar för fysik i förskolan visar på en mängd hinder för utvecklande av 

fysikundervisningen. De lyfter speciellt det tidsekonomiska begränsningar som finns, 

bristande kunskaper i fysik, bristande intresse i fysik och använder också barnens intressen 

som starkt argument till att de inte arbetar med fysik i förskolan.  

 

Nyckelord 

Kompetensutveckling, fysik i förskolan, förskollärare, fortbildning, fysik, kompetens, 

förskollärarkompetens, utbildningsförutsättningar.  
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Inledning 
Detta är en mitt examensarbete för förskollärarprogrammet på Karlstad Universitet. Det valda 

tematiska området för denna studie är fysik i förskolan.  

 

För mig har alltid fysiken funnits där som skapare av lika mycket förundran och magi som 

skapare av förståelse bakom olika fenomen i världen runtomkring mig. Att jag valde att 

inrikta mig på ämnet fysik är för att ämnet fascinerar mig likväl som mitt intresse för lärande. 

Under mina verksamhetsförlagda utbildningar har förskolorna sällan prioriterat utforskandet 

av fysik. I denna studie har det därför varit intressant att undersöka vilka aspekter som 

påverkar utforskande och lärande av fysikaliska fenomen i förskolan. 

 

I förskolans läroplan står det att förskolan ska sträva efter att erbjuda barnen en undervisning 

där alla barn ska få möjligheten att utveckla intresse och förståelse för naturens olika 

kretslopp, för hur människa och samhälle påverkar varandra samt utveckla kunnande om 

naturvetenskap. Det lyfts att barnen i förskolan ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om naturvetenskap och specificerar 

att naturkunskap är biologi, kemi och fysik (Skolverket, 2016).  

 

I och med revidering av förskolans läroplan fastställs det ett stort fortbildningsbehov bland 

förskollärare inom naturvetenskapligundervisning, för att kunna bedriva och utveckla 

verksamheten utifrån målen i den reviderade läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Forskning, genomförd efter revidering av förskolans läroplan, visar att förskollärare bedömer 

sig ha god kompetens i undervisning av naturvetenskap men att de trots goda kompetenser 

lyfter ett stort behov av fortbildning inom naturvetenskaplig undervisning, främst inom 

ämnena fysik och kemi (Walan & Rundgren, 2014). Detta understryks även i den senaste 

rapporten från Skolinspektionen (2017) som kvalitetsgranskat förskolors arbete med 

matematik, naturvetenskap och teknik. Rapporten med inriktning på naturvetenskaplig 

undervisning i förskolan visar att förskolor behöver utveckla sitt naturvetenskapliga arbetssätt. 

Rapporten visar att det främst arbetas med biologi ute i förskolorna och att när det väl arbetas 

med andra områden som kemi och fysik, är det oftast med olika enskilda experiment och utan 

koppling till förskolebarnens vardagliga utforskande. Skolinspektionens rapport visar att 

arbetet med fysik och kemi handlar om en görande- framför en lärandepraktik. Rapporten 

visar också att utveckling och lärande begränsas av att det sällan samtalas om 

naturvetenskapliga fenomen och begrepp.  

 

Enligt Skolinspektionen (2017) arbetar förskolor värderade med hög kvalitet utifrån reflektion 

och kollegialt lärande, de har en genomtänkt organisering och personalen erbjuds kontinuerlig 

kompetensutveckling av förskolechefer. Enligt Skolinspektionen arbetar dock inte majoriteten 

av förskolorna utifrån läroplanens målområden och behöver därför utvecklas i 

fysikundervisning. Rapporten visar att det är stora skillnader i Sverige kring hur förskolor 

arbetar med fysik och kemi.  

 

Med bakgrunden i mitt intresse för fysik och Skolinspektionens (2017) rapport är det därför 

intressant att undersöka olika aspekter som påverkar fysikundervisningen i förskolan samt 

förskollärarnas syn på kompetensutveckling och fysik i förskolan.  
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Syfte 
 

Syftet med denna studie är med bakgrund i Skolinspektionens (2017) rapport att undersöka 

förskollärares kompetenser och fortbildningsbehov inom området fysik i förskolan samt att 

undersöka vilka förutsättningar för fysikundervisning de upplever finns i förskolan. 

 

Frågeställningar 

 

Vilka uppfattningar kan urskiljas utifrån förskollärares berättelser om sina egna 

kunskaper i att undervisa i fysik? 

Vilka uppfattningar kan urskiljas utifrån förskollärares berättelser om fortbildning och 

vilken fortbildningsform de upplever att de vill ha? 

Vilka uppfattningar kring förutsättningar för fysikundervisning i förskolan går att 

urskilja utifrån förskollärarnas berättelser? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
I kapitlet redovisas några nedslag i den forskning som finns på områden kring naturvetenskap 

och fysik i förskolan och förskollärares förmåga att undervisa i fysik. Först redovisas ett 

naturvetenskapligt arbetssätt och sedan forskning om lärarkompetens i relation till 

naturvetenskap och sedan närmare fysik i förskolan. Kapitlet avslutas med forskning direkt 

kopplat till förskollärares kompetensutveckling med hjälp av en utbildning. 

Naturvetenskapligt arbetssätt i förskolan 

Enligt förskolans läroplan Lpfö98 ska förskolan skapa förutsättningar där barnen har 

möjlighet att tillägna sig kunskaper om natur och miljö samt utveckla förståelse för eget 

deltagande i naturens olika kretslopp (Skolverket, 2016). Skolverket betonar att det mer 

ingående handlar om att utveckla kunnande om växter och djur, kemiska processer och 

fysikaliska fenomen. Barnen ska i relation till kunnande om naturvetenskapliga fenomen 

också lära sig om naturvetenskapligt utforskande. I läroplanen används följande begrepp: 

urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om naturvetenskap (Skolverket, 

2016). Enligt Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner- Godée (2014) visar de förändringar som 

gjorts i läroplanen på senare tid hur mycket ämneskunskaper lärare behöver känna till för att 

kunna följa barns utforskande och de framhåller att detta ger nya utmaningar för hur 

naturvetenskaplig verksamhet ska bedrivas.  

 

Elfströms, m.fl. (2014) naturvetenskapliga och Reggio Emilia filosofiska arbetssätt tar 

utgångspunkt i ett utforskande och undersökande arbetssätt och förklarar att det handlar om 

att studera olika fenomen utifrån olika metoder, vinklar och processer. De framhåller att 

lärares förhållningsätt till naturvetenskap och barnsyn påverkar möjligheterna till 

naturvetenskapligt utforskande i verksamheten. Andra områden som också påverkar enligt 

Elfström m.fl. är förskollärarens förmåga att arbeta utifrån barns egen förmåga och strategier, 

kunskaper om hur läroprocesser följs upp och dokumenteras, syn på individens och gruppens 

lärande, kunskaper om vilka miljöer och material och uppgifter som skapar utforskande. De 

lyfter speciellt fram att förskollärarens vardags-, ämnes- och vetenskapliga kunskaper samt 

förskollärarens språkbruk och sätt att kommunicera påverkar den naturvetenskapliga 

undervisningen. 

 

Elfström, m.fl. (2014) uttrycker att meningsfullt lärande sker när förskolläraren intresserar sig 

för barnens tankar, idéer, och görande samt utgår från ett här och nu-perspektiv. Det handlar 

således om lärarens förmåga att uppfatta barnens utforskande i vardagen och knyta an till det 

utforskandet, genom att starta lekar eller göra experiment där barnen får erfara och skapa nya 

uppfattningar om olika vardagliga fenomen. Elfström, m.fl. framhåller att förskollärares 

kunskaper i de olika naturvetenskapliga ämnena, biologi, fysik och kemi till stor del påverkar 

just vilket naturvetenskapligt utforskande som uppmärksammas, synliggörs samt hur det 

utforskas i verksamheten.  
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Forskning om lärarkompetens i relation till 
naturvetenskap 

I Walans och Rundgrens (2014) pilotstudie Investigating preschool and primary school 

teachers’ self-efficacy and needs in teaching science: A Pilot Studie har de undersökt 

förskollärares samt låg- och mellanstadielärares egna uppfattningar om deras förmåga att 

undervisa i naturvetenskap och deras uppfattningar kring fortbildning inom området. Syftet 

med studien var att kunna bidra i utformandet av kompetensutvecklings- och 

fortbildningsprogram genom att ta reda på vilket och vad för behov av fortbildning som finns 

inom den naturvetenskapliga undervisningen. Walan och Rundgren tolkar sin studie utifrån 

Banduras teorier och beskriver att hans teorier handlar om människors tro på sin förmåga gör 

att de lyckas i olika situationer. Enligt Walan och Rundgren utgår Banduras teori ifrån att 

människor med hög självförmåga ser på svåra uppgifter som utmaningar och hanterar dem 

därefter medan människor med låg självförmåga istället undviker svåra uppgifter. De lyfter att 

förmågan att ta sig igenom svåra uppgifter beror på deras inställningar till den föreliggande 

uppgiften. De påstår också att det är skillnad på att bära på kunskap och förmåga att använda 

kunskap. Genom enkäter utformade efter kategorierna förskolan/skolans läroplan, 

vetenskaplig kunnighet, lärandemiljöer fick lärarna uppskatta egen effektivitet i organisering 

av naturvetenskaplig undervisning. Resultaten visade att lärares självförmåga och behov av 

fortbildning inte skiljer märkbart mycket mellan de tre lärargrupperna. Det visade sig att 

lärare generellt bedömde sig ha relativt hög självförmåga att organisera naturvetenskaplig 

undervisning men att behovet av fortbildning trots detta var väldigt stort. Det största behovet 

av naturvetenskaplig utbildning bland lärarna i studien uttrycktes dock generellt av gruppen 

förskollärare över alla kategorier. Allra störst behov av utveckling uttryckte förskollärarna i 

kunskaper om fysik och kemi, de bedömde sin förmåga att undervisa i fysik och kemi som 

svagt och stämde inte överens med deras generella uppfattningar om fortbildning i 

naturvetenskap, där de uppfattade sin förmåga att undervisa som goda. Det visade sig i 

studien att behovet av fortbildning hos förskollärare också rörde sig kring undervisningens 

utformande utifrån läroplanens strävandemål, att identifiera, dokumentera, ställa frågor och 

diskutera naturvetenskap samt i hur man kan guida barn i kreativt tänkande och i 

samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. I nästan lika stor utsträckning som behov att 

undervisa i naturvetenskap utifrån läroplanens intentioner var också att utveckla kunskaper 

inom skapande av goda lärandemiljöer vad gäller genomförande av experiment, diskussioner 

och i lek. I studien framkom det en paradox kring lärarnas behov av fortbildning och hur de 

bedömde sina kompetenser i att undervisa i naturvetenskap. Som tidigare nämnt bedömde 

lärarna att de hade goda kunskaper i att undervisa i naturvetenskap samtidigt som de uttryckte 

starkt behov av vidare utbildning. Walan och Rundgren diskuterar detta och öppnar upp för 

teorier om att lärarna som medverkade i studien hade många års erfarenhet av att generellt 

undervisa och att det bidragit till deras uppskattade förmåga att undervisa i naturvetenskap 

som goda och att det alltså kan finnas en koppling mellan självförmåga, självförtroende och 

antal yrkesverksamma år. En anledning till att lärarna uttryckte sig ha hög självförmåga kunde 

också relateras till att medverkande i studien under en längre tid varit en del av ett 

nätverksprojekt på ett universitet med utgångspunkt i naturvetenskap och teknik. För Walan 

och Rundgren var det inte förvånande att starkt behov av fortbildning i fysik och kemi fanns, 

då det flesta förskollärarna inte gått någon utbildning med fokus på fysik och kemi. 
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Andersson och Gullberg (2014) har i sin artikel What is science in preschool and what do 

teachers have to know to empower children? undersökt vad naturvetenskap är och vilka 

ämnesdidaktiska kompentenser förskollärare behöver för att kunna genomföra 

naturvetenskaplig verksamhet. De lyfter att det länge gjorts kopplingar mellan lärares 

självförtroende och förmåga att undervisa i naturvetenskapliga ämnen med bristande 

ämneskunskaper. De antar en emancipatorisk feministisk inriktning och i ett 

aktionsforskningsinspirerat projekt kring naturvetenskaplig undervisning har de tillsammans 

med medverkande förskollärare kommit fram till att det finns andra didaktiska kompetenser 

som i större utsträckning påverkar undervisningen av naturvetenskap än bara 

ämneskunskaper. Utgångspunkten i emancipatorisk feminism enligt Andersson och Gullberg 

handlar om att kvinnor som grupp har erfarenhet av förtryck och sällan får chansen att 

påverka sin arbetssituation. I artikeln diskuteras hur förskollärares didaktiska ämneskunskaper 

kan förstärkas och hur dåligt självförtroende i undervisning av naturvetenskap kan arbetas 

bort genom att utveckla följande fyra didaktiska kompetenser: Uppmärksamma och använda 

sig av barns erfarenheter, fånga det oväntade som inträffar i stunden, ställa frågor som 

utmanar och stimulerar till vidare undersökningar samt situerad närvaro. Andersson och 

Gullberg (2014) presenterar liknande slutsatser som Walan och Rundgren (2014) om 

förskollärares kompetens i undervisning av naturvetenskap. Utifrån deras studie är det inte 

ämneskunskaper och vetenskaplig kunnighet som är det primära i vad förskollärare anser sig 

behöva utbildning inom för att stärka sin förmåga att undervisa i naturkunskap. I Walan och 

Rundgrens (2014) studie uttrycker lärarna behov av utveckling i ämneskunskaper och 

vetenskapligt kunnande men störst behov av fortbildning är kopplat till utvecklande av 

kunskaper kring barns lärande och didaktiska frågor om tillvägagångssätt i utveckling av 

förskollärares självförtroende och förmåga att undervisa i naturvetenskap.  

 

Under 1990-talet genomförde Harlen och Holroyd (1997) en serie studier i Skottland där de 

undersökte kopplingar mellan grundskollärares självförtroende i att undervisa i 

naturvetenskap och deras ämneskunskaper. I artikeln Primary teachers’ understanding of 

concepts of science: impact on confidence and teaching jämfördes graden av grundskollärares 

självförtroende i relation till grundskollärares förståelse av naturvetenskapliga fenomen. De 

genomförde en rad tester där lärarna fick förklara olika naturvetenskapliga fenomen. 

Resultaten visade likt tidigare presenterade studier (Walan & Rundgren, 2014, Andersson & 

Gullberg, 2014) att det fanns en tydlig koppling mellan lärares självförtroende och kunskaper 

i naturvetenskap men att det också fanns andra aspekter som påverkade lärarnas förmåga att 

undervisa i naturvetenskap. Harlen och Holroyds (1997) studie visade att grundskollärare med 

lägre självförtroende och/eller lägre ämneskunskaper fann olika strategier för att hantera och 

genomföra naturvetenskaplig undervisning. Strategier som bland annat användes av 

grundskollärarna var att minimera den naturvetenskapliga undervisningen så mycket som 

möjligt, undervisa mer i de ämnena som de hade kunskaper i, som biologi framför fysik, eller 

hålla undervisningen på en ytligare nivå för att undvika att inte kunna svara på frågor från 

eleverna av djupare karaktär. Det framkom i studien att flera olika aspekter utöver 

grunsdkollärarens ämneskunskaper påverkade den naturvetenskapliga undervisningen. 

Aspekter som påverkade var lärarnas personliga erfarenheter och skolans tidigare arbete med 

naturvetenskap, yrkeserfarenhet, erfarenheter av press i relation till läroplanens 

överbelastning, stöd från kollegor och materiella resurser samt deras förhållningsätt till egen 

förmåga att undervisa. Harlen och Holroyd framhåller i sin diskussion att grundskollärarna 

vill ha hjälp med ämnesrelaterad pedagogik och kunskaper om hur de praktiskt ska undervisa. 
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Lärarna uttryckte att de behövde hjälp med stegrelaterade aktiviteter och vilken nivå de bör 

utgå ifrån. De uttryckte osäkerhet i bedömning av elevernas naturvetenskapliga utforskande 

och uttryckte att de ville ha hjälp med utrustning och material för praktiskt arbete. Harlen och 

Holroyd uttrycker vidare att svaret inte ligger i att utforma färdiga mallar eller experiment för 

arbete med naturvetenskap, då de anser att några få experiment inte bidrar till elevers lärande i 

naturvetenskap utan att det handlar om att utveckla mallar och material som kan bidra med 

idéer för hur naturvetenskaplig undervisning kan utformas. Walan och Rundgrens (2014) och 

Andersson och Gullbergs (2014) studier, i kontrast till Harlen och Holroyds (1997), visar på 

att det sedan 1990-talet skett en skiftning i vilka kompetenser som lärare uttrycker är det mest 

centrala att fortbildas inom från kunskaper om ämnet naturvetenskap till kunskaper om hur 

lärarna ska möta barnen och till barns utveckling. Likväl visar studierna på att didaktiken är 

något som brottats med och kommer att fortsätta brottas med i utveckling av lärares 

kompetenser (Harlen & Holroyd, 1997; Walan & Rundgren, 2014 och Andersson & Gullberg, 

2014). 

 

Forskning om lärarkompetens relaterat till fysik i 
förskolan 

I Larssons (2016) avhandling När fysik blir ett lärområde i förskolan framkommer det likt 

Elfströms, m.fl. (2014) resonemang att förskollärares förhållningsätt, ämnes- och 

innehållskunskaper, intersubjektiva kompetenser, förmåga att ta barns perspektiv samt 

flexibilitet i utformande och genomförande av aktiviteter har betydelse för hur den 

naturvetenskapliga undervisningen i förskolan utformas (i Larssons studie med inriktning på 

fysikundervisningen i förskolan). I avhandlingen som bygger på fyra fallstudier har Larsson 

undersökt vad som karaktäriserar aktiviteterna när fysik blir lärområde i förskolan utifrån ett 

kulturhistoriskt och dialektiskt perspektiv.  

 

Utifrån studiens dialektiska perspektiv visar resultaten att förskollärares intentioner inte alltid 

sammanfaller med barnens intentioner i fysiskaktiviteter och Larsson (2016) menar att detta 

kan bero på att förskollärarna i hennes studie inte alltid förstod barns utforskande av 

fysikaliska fenomen. Det framkom i studien konflikter kring förskollärares omsorgsuppdrag 

och lärandeuppdrag samt barnperspektiv. Larsson lyfter att i situationer där barn spontant 

utforskade fysikaliska fenomen, var förskollärarnas omsorgsuppdrag framträdande och det 

skapades där en konflikt till förskollärares lärandeuppdrag, att skapa förutsättningar för 

utforskande av fysikaliska fenomen. Istället för att närma sig barnets utforskande och 

introducera fysikaliska begrepp och konkretisera utforskandet avbröts barnens utforskande av 

lärarna i studien.  

 

Larsson (2016) drar slutsatsen i sin studie att förskollärare behöver kunskaper om vad 

fysikaliska fenomen är för att kunna identifiera barns utforskande i vardagen men också 

medvetenhet kring de innehåll och begrepp som utforskas för att det ska skapas 

förutsättningar för lärande. I studien framkom det att förskollärare ofta använde sig av 

vardagligt språkbruk istället för att introducera olika vetenskapliga begrepp och missade 

många tillfällen där barns språkliga repertoar kunnat utvecklas. Trots detta framkommer det i 

studien enligt Larsson att förskollärarna följer sitt uppdrag utifrån förskolans styrdokument, 

hon lyfter att i samtalen med barnen varierades det fysikaliska innehållet, med barnens 

individuella och kollektiva erfarenheter och kunskaper. Barnen får i de lärarinitierade 
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aktiviteterna i studien komma till tals och aktiviteternas innehåll samt material utforskas på ett 

varierat sätt. Larsson lyfter att i aktiviteter som var arrangerade utifrån en uppgift, utforskades 

aktiviteterna med gemensamt mål både av lärare och barn.  

 

Larsson (2016) understryker likt Elfström m.fl. (2014) lärares förmåga att observera och lyfter 

att det är en sak att se vad barnen gör och en helt annan att systematiskt observera och 

identifiera barns utforskande. De framhåller förskollärares förmåga att använda 

dokumentation som ett redskap för att synliggöra utforskande, genomföra aktiviteter, vidga 

utforskande och utveckla det naturvetenskapliga språkandet. Larsson (2016) lyfter begreppet 

begynnande fysik och menar på att det handlar om att utforska och erfara fysik med enkla 

medel och material och med utgångspunkt i barnens vardag och inte i sig handlar om att hitta 

förklaringar eller kunna svara på frågor. Med grund i sin egen studie påpekar hon att barns 

begynnande utforskande ofta är något som barnen lämnas att göra själva. För att kunna 

förhålla sig till och skapa fysikutforskande aktiviteter och se det fysikutforskande som barnen 

gör behöver förskollärare innehållskunskaper om fysik, didaktiska kunskaper och 

kompetenser att förena dessa.  

 

Kompetensutveckling 

Hansson, Löfgren och Pendrill (2014) intresserar sig i sin studie Att utgå från frågor och 

situationer i förskolans vardag: Vilket naturvetenskapligt innehåll kan det leda till? på ett mer 

praktiskt plan för hur förskollärare kan närma sig naturvetenskaplig undervisning främst i 

kemi och fysik utifrån barns perspektiv. Syftet med studien var att undersöka vilka 

frågor/situationer i förskolans vardag som förskollärare uppmärksammar som potentiella 

ingångar till naturvetenskapligt utforskande och hur möjligt det är att utgå från dessa frågor 

för att skapa naturvetenskapligt utforskande utifrån barns perspektiv. Förskollärarna som 

rapporterade in frågorna och situationerna, gjorde detta i slutet av en kurs inom lärarlyftet 

med fokus på naturkunskap i vardagen. Studiens resultat visade att förskollärare redan har 

kunskaper om fysik och kemi eller om inte annat kan lära sig att uppmärksamma barns 

naturvetenskapliga utforskande och frågor i vardagen genom fortbildningskurser som 

fördjupar sig i ämnes- och didaktiska kunskaper. Studien är relevant, då det i studien framkom 

att förskollärarna, efter genomgången kurs, kunde identifiera och uppfatta fysikrelaterade 

frågor utifrån en bred variation, där mekanik (rörelse, friktion, gravitation, kraft, fart och 

tyngdpunkt), ljud, ljus, elektricitet, laddningar och magnetism, energiomvandlingar, 

astronomi, väder, värme och temperatur var områden de kunde identifiera i barns frågor. De 

kunde efter kursen också utforma aktiviteter där barn fick utforska dessa olika fysikaliska 

fenomen utifrån deras frågor.  

 

Tidigare forskning kring kompetensutveckling i fysik visar att behovet av fortbildning i 

området naturvetenskap, främst fysik, är stort bland förskollärare och att det i tidigare 

forskning råder en samsyn kring vilka områden som förskollärare behöver ha kunskaper om 

(Walan & Rundgren, 2014; Andersson & Gullberg, 2014; Harlen & Holroyd, 1997 och 

Larsson, 2016) och att de med hjälp av fortbildningskurser av olika slag är möjligt att 

utveckla fysikundervisningen (Hansson m.fl., 2014). Tidigare studier visar också på att det 

finns ett antal olika aspekter eller förutsättningar som påverkar förskollärarnas möjligheter att 

planera och genomföra en fungerande naturvetenskaplig undervisning (Larsson, 2016; Harlen 

& Holroyd, 1997 och Elfström m.fl., 2014). 
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Teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel beskrivs den fenomenografiska teori som används i analys av insamlat 

datamaterial. Teorin bidrar med ett nytt perspektiv som riktar fokus mot informanternas 

uppfattningar samt metodologiska tillvägagångsätt. 

Fenomenografisk teori 

Teorin vilar på antagandet att människor uppfattar och erfar händelser i vår omvärld på olika 

sätt och att det finns ett kvalitativt begränsade antal sätt att uppfatta och erfara olika händelser 

eller fenomen på. Inom fenomenografin är människors uppfattningar centrala och det handlar 

om att förstå någon annans sätt att förstå sin omvärld (Dahlgren och Johansson, 2015).  

 

Människors sätt att förstå, uppfatta och erfara omvärlden är ett resultat av lärande som pågår 

hela livet och är kontextuellt och föränderligt (Marton, 1981; Dahlgren & Johansson, 2015). 

Kroksmark (1989) lyfter att begreppet uppfattningar kan kopplas till begreppet kunskaper, där 

våra erfarenheter skapar en summerande kunskapsbank vilket vi erfar vår omvärld utifrån. 

Enligt Dahlgren och Johansson (2015) och Marton (1981) är forskaren här intresserad av 

utfallsrummet och förklarar det som antalet uppfattningar människor kan ha om ett fenomen 

och att det är variationen av uppfattningar som är det intressanta att analysera. Dahlgren och 

Johansson (2015) betonar att då teorin är av kvalitativ karaktär och söker människors 

uppfattningar, blir antalet uppfattningar relativt till antalet personer och vilka personer som 

deltar i en undersökning. Marton (1981) framhåller att antalet uppfattningar inte behöver vara 

detsamma som antalet människor och förtydligar att vissa uppfattningar är mer grundläggande 

än andra och att det är utifrån detta antagande som skillnader mellan uppfattningar kan 

avslöjas. Min förståelse är att det finns ett antal uppfattningar som inte behöver begränsas av 

antalet informanter, utan snarare att informanterna utifrån denna teori tillåts att ha flera 

uppfattningar om ett fenomen men att antalet uppfattningar också kan komma att begränsas 

utifrån antal och vilka som deltar i studien. Antal uppfattningar kan således vara färre eller 

fler än antal informanter. Marton (1981) lyfter också att andra faktorer som påverkar 

utfallsrummet är tid och plats. Han lägger tyngdpunkten på uppfattningars subjektivitet och 

föränderlighet och menar på att studier av dessa slag bara kan skapa en bild av de 

uppfattningar som finns i omlopp vid studiens genomförande. Marton menar att antalet 

uppfattningar aldrig riktigt kan fastställas och lyfter att människors uppfattningar förstås 

utifrån ett kollektivt intellekt som skapas och hela tiden omformar världen som vi vet, där nya 

möjligheter adderas med eller förkastar redan etablerade uppfattningar. 

 

Mot bakgrund att uppfattningar kan variera menar Dahlberg och Johansson (2015) att de kan 

sorteras efter mängden aspekter i beaktande och kopplas till människors förståelse av 

fenomen. Forskare inom teorin skiljer på djup och ytlig förståelse av fenomen och förklarar 

att ju mer aspekter i beaktande en uppfattning vilar på, desto djupare förståelse för fenomenet 

finns. Antalet aspekter kopplat till graden av förståelse gör att man kan ordna eller sortera 

människors uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2015) och kunskaper (Kroksmark, 1989) 

och på så komma fram till en variation av uppfattningar givet ett visst fenomen.  

 

Dahlgren och Johansson (2015) lyfter en fenomenografisk analysmodell som jag kommer 

använda mig av i analys, den kommer jag att beskriva mer om i Metodkapitlet. 
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Metodologisk ansats och val av metod 
I detta kapitel redovisas vilka urval och avgränsningar som gjorts i val av informanter, val av 

metodologisk ansats och metod samt en redogörelse för hur genomförande av intervjuer och 

själva analysprocessen gått till. Val av åtgärder för studiens validitet och reliabilitet samt 

etiska överväganden redovisas slutligen. 

 

Urval och avgränsningar 

Studien grundar sig på förskollärares uppfattningar om kompetens och kompetensutveckling i 

ämnet fysik i förskolan. Ett kriteriebaserat urval av deltagare har gjorts utifrån (Christoffersen 

& Johannessen, 2012) grundkriterierna att de var utbildade förskollärare samt verksamma i 

förskolan idag. Andra kriterier var också att förskollärarna vid tidpunkten av studiens 

genomförande inte arbetade på samma avdelning även om det var okej att de arbetade på 

samma förskola. 

 

Inget krav på antalet verksamma år, ålder eller kön fanns vid kontakt, därför är variationen 

bland informanternas erfarenheter stor och alla informanter av kvinnligt kön (se tabell 1). 

Inom fenomenografin finns en strävan att få ett så brett antal uppfattningar som möjligt i 

studiens utfallsrum, där målet är att skapa en mättnad i antal uppfattningar. Antal informanter 

beror på informantgruppens homogenitet och ett färre antal deltagare behövs om 

sannolikheten är stor att de kommer ha liknande uppfattningar (Christoffersen & Johannessen, 

2012).  

 

Vid kvalitativa intervjuer framhåller Trost (2010) att forskare bör begränsa sig till mellan 4 - 8 

informanter och lyfter att med för många intervjuer blir datamaterialet ohanterligt och ofta för 

stort utifrån den tidsramen som finns. Han framhåller vidare att ett fåtal väl genomförda 

intervjuer är att föredra framför ett flertal mindre väl utförda. Av åtta tillfrågade förskollärare 

valdes sju ut på grunderna att variationen blir tillräckligt stor och utifrån studiens tidsram. 

Urvalet baserades också på att det inte skulle finnas någon personlig koppling till 

informanterna. Informanten som valdes bort hade jag en personlig koppling. Andra kriterier 

som beaktats i studiens resultat och analys var förskollärarnas antal verksamma år i förskolan 

och examensår. Informanterna kommer ifrån fyra olika förskolor och har under sin 

yrkesverksamma tid varit verksamma på olika åldershomogena avdelningar. Samtliga 

informanter är anställda förskollärare i en liten kommun i södra Sverige. Urvalet är gjort för 

att kunna få en djupare bild av vilka uppfattningar förskollärare har över sina kompetenser på 

området fysik och fortbildning samt förutsättningar för fysik i förskolan. 
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Informanter Antal verksamma år som förskollärare 

Informant 1 18 år  

Informant 2 23 år 

Informant 3  1 år som förskollärare, 25 år inom skola och 
barnomsorg 

Informant 4 6 år 

Informant 5 28 år 

Informant 6 3 år 

Informant 7 21 år 

Tabell 1 redovisar antal informanter i studien samt deras antal verksamma år som 

förskollärare. 

 

Metodologisk ansats 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) utrycker att metodologin skapar ramar för vilka 

metoder som kan användas. Då studiens syfte är att undersöka förskollärares tankar om sin 

kompetens och kompetensutveckling lämpar sig metodansatsen Fenomenografi, då den är 

utformad för att analysera data från enskilda individer och lämplig att använda när man ska 

analysera människors tankar om olika fenomen med fokus på variation framför likheter 

(Dahlgren och Johansson, 2015). I studien har jag utgått från den fenomenografiska 

analysmodell som Dahlgren och Johansson (2015) lyfter i kapitlet Fenomenografi i boken 

Handbok i kvalitativ analys.  

 

Val av metod 

Trost (2010) och Bryman (2011) framhåller att i kvalitativ forskning vill forskaren undersöka 

bakomliggande mönster i människors sociala föreställningsvärld och hos den enskilda 

individen som är en del av denna värld. Forskaren är alltså intresserad av att förstå eller hitta 

mönster och inte som i kvantitativa studier där fokus är på att hur ofta eller hur många. 

Bjereld m.fl. (2009), Trost (2010) och Fejes och Thornberg (2015) lyfter samtliga vikten av 

att välja metod som passar till studiens formulerade syfte och frågeställning. Bjereld m.fl. 

(2009) förklarar att metoder ska ses som redskap för att samla in datamaterial och menar på 

att metod i det stora hela svarar på ”hur forskaren gör” för att få svar på sin frågeställning. 

Bjereld m.fl. (2009), Backman (2008) och Fejes och Thornberg (2015) lyfter att det finns 

många olika metoder för insamling av datamaterial och de vanligaste är intervju, observation, 

enkät och textanalys. Då denna studies syfte är att undersöka förskollärares tankar om ett 

fenomen, lämpar det sig enligt Bryman (2011) att använda sig av kvalitativa intervjuer. 

Dahlgren och Johansson (2015) belyser att det inom den fenomenografiska metodansatsen är i 

linje att använda sig av semistrukturerad tematiska intervjuer som datainsamlingsmetod och 

därför det som används i denna studie. 
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Trost (2010) lyfter att intervjuer och intervjufrågor kan utformas på olika sätt. Han lyfter att 

intervjuers utformning kan karaktärisera efter en skala mellan strukturerad- och 

ostruktureradform. En strukturerad intervju innehåller frågor med fasta svarsalternativ och en 

viss ordningsföljd medan ostrukturerade intervjuer har öppna svarsmöjligheter där forskaren 

utgår mer från intervjudeltagarens svar och omformulerar frågorna efter intervjudeltagaren. I 

denna studie är intervjufrågornas utformning semistrukturerade och befinner sig någonstans i 

mitten på Trosts strukturskala. Intervjuguiden innehåller frågorna som är formulerade med 

öppna svarsmöjligheter och är utformad efter en viss tematisk struktur och ordning. Bryman 

(2011) belyser att semistrukturerade intervjuer ofta har ett likande upplägg och att 

intervjuguiden ska behandlas som ett stöd under intervjun. Bryman menar att i 

semistrukturerade intervjuer behöver inte forskaren förhålla sig slaviskt till intervjuguiden 

utan är fri att följa informanten eller kasta om i frågeföljden. Trost (2011) menar på att 

öppenheten i intervjuformen medför att intervjuerna kan komma att variera i både längd och 

innehåll, vilket kan medföra analyssvårigheter. Mängden data som alstras under intervjuer kan 

enligt Trost ofta upplevas stort och till en början svår att tolka för såväl oerfarna som erfarna 

forskare.  

Då intervjufrågorna är semistrukturerade framhåller Christoffersen och Johannessen (2012) 

att det ställs högre krav på forskarens förmåga att följa informantens resonemang. 

Christoffersen och Johannessen framhåller likt Trost (2010) att intervjufrågorna i kvalitativa 

intervjuer ska vara korta och enkelt formulerade och innehålla ett mindre antal öppna frågor. 

Intervjuguidens (se bilaga 2) funktion i denna studie är att fungera som en guide, den 

innehåller frågor, varav alla inte behöver frågas, om samtalet flyter på. Dahlgren och 

Johansson (2015) lyfter att i fenomenografisk metodansats är dialogen viktig, under intervjun 

utvecklas den i hög grad beroende på vilka svar som ges. De lyfter fram att djupare dialog kan 

uppnås under intervjun med hjälp av intervjumetoden probing, vilket innebär att intervjuaren 

ställer följdfrågor i stil med: Hur menar du? och Kan du förklara? 

 

Genomförande 

Tillvägagångsätt Litteratursök  

För att hitta litteratur och läsa in mig på området använde jag mig av Google Scholar, ERIC, 

OneSearch och Karlstad Universitets databas samt även mitt lokala bibliotek. Sökord som 

användes var fysik i förskolan, fysikdidaktik, naturvetenskap i förskolan, ämnesdidaktik, 

kompetens, självförmåga, kompetensutveckling. Det fanns inte mycket forskning på svenska i 

området fysik och många av sökorden översattes till engelska. Jag använde mig av olika 

referenser i nyare artiklar från Skolverkets hemsida (www.skolverket.se) för att komma åt 

forskning på området. 

Genomförande av Intervjuer 

Löfgren (2014) lyfter att det är viktigt att etablera ett förtroende och relation med 

informanterna innan eller under intervjun. Vid genomförande av intervjuerna ställdes därför 

frågor som låg nära till hands och var lätta att svara på. Löfgren framhåller att de flesta inte är 

vana vid att någon ställer frågor och tar sig tid att lyssna på deras svar och uttrycker att om 

forskaren är genuint intresserad och lyssnar på informanterna, kommer de att berätta hur 

mycket som helst och resultera i fylliga berättelser. Under intervjuerna väntade jag därför 
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medvetet på pauser i dialogerna, för att inte stressa informanterna och låta dem tala till punkt, 

innan en ny fråga eller ämne tagits upp. Jag har använt mig av kortare följdfrågor för att få en 

djupare dialog och visat mitt intresse genom dessa.  

Löfgren (2014) poängterar att det är viktigt att genomföra intervjuer på informanternas villkor 

och vad de är mest bekväma med. Innan intervjun startade fick förskollärarna välja plats och 

tid för intervju under förbehåll att jag gärna ville intervjua på en lugn plats där vi inte skulle 

kunna bli störda på grund av att intervjun skulle spelas in. Samtliga intervjuer genomfördes i 

förskolans verksamhet, alla förutom ett samtal i avskilda samtalsrum eller personalrum. Ett av 

samtalen, pilotintervjun, fick göras på avdelningen, då förskolläraren vid det tillfället var 

ensam på avdelningen på grund av en sjukskrivning. Detta störde inte ljudupptagning eller 

intervjun märkbart även om vi blev avbrutna vid några tillfällen av några barn och en vuxen. I 

den semistrukturerade intervjuformen ska intervjuaren följa informanterna under ganska 

öppna former, intervjuernas längder varierade därför mellan 15 minuter till 54 minuter. 

Jag avslutade intervjuerna med att summera en grundförståelse för vad informanterna belyst, 

för att visa på att jag uppmärksammat, lyssnat på deras berättelser och för att ge dem en 

möjlighet att rätta eller bekräfta min förståelse.  

Insamling av Datamaterial 

Christoffersen och Johannessen (2012) framhåller att det finns olika sätt att dokumentera 

intervjuer. Det vanligaste är ljud- och bildupptagning eller att föra anteckningar. Dahlgren och 

Johansson (2015) framhåller att det är nödvändigt att spela in fenomenografiska intervjuer, då 

utskrivna intervjuer ligger till grund för att analys ska kunna genomföras. För inspelning av 

ljud rekommenderar Christoffersen och Johansson (2012) mobiltelefonens 

ljudinspelningsfunktion som hjälpmedel för dokumentation av intervju. I studien har därför en 

ljudinspelnings-APP på mobiltelefon används för att spela in intervjun. 

Ljudinspelningshjälpmedel valdes framför videoinspelningshjälpmedel då det i studien är 

förskollärares uppfattningar och inte agerande som behövdes spelas in. Ljudfilerna i telefonen 

fördes över till dator i samband med transkribering samma dag som intervjun. I transkribering 

av inspelningen har ett ljudinspelningsverktyg på datorn används för att sakta ner 

samtalshastigheten.  

 

Databearbetning 

Analysmodell 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av Dahlgren och Johanssons (2015) fenomenografiska 

analysmodell som används i analys av det insamlade datamaterialet för att urskilja 

förskollärarnas uppfattningar kring egen förmåga, fortbildning och förutsättningar för fysik i 

förskolan.  

Steg 1 – Bekanta sig, handlar om att läsa de transkriberade intervjutexterna flera och samtidigt 

föra minnesanteckningar tills materialet är känt.  

Steg 2 – Kondensation, här börjar analysen och handlar om att skilja (klippa) ut de mest 

signifikanta betydelsefulla uttalandena i intervjutexterna.  

Steg 3 – Jämförelse, här ska likheter och skillnader mellan olika uppfattningar urskiljas, 

utgångspunkt är uppfattningarna som ligger bakom informanternas ytliga, egna uttrycksätt. 
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Steg 4 – Gruppering, handlar om att gruppera skillnader och likheter, placera dem fysiska i 

högar.  

Steg 5 - Artikulera kategorier, handlar hitta kärnan i likheterna, att som forskare här bestämma 

sig vart gränserna går för vilka uppfattningar som ska kategoriernas under olika kategorier. 

 

Steg 6 – Namnge, handlar om att namnge kategorierna, så korta och precisa som möjligt. 

 

Steg 7 – Kontrastiv fas, här ska kategorierna jämföras med varandra, går det att hitta olika 

passager som kan kategoriseras i fler kategorier? Det handlar om att minska på antalet 

kategorier och hitta utfallsrummen.  

Analysprocess 

Efter transkribering av intervjuerna bekantade jag mig med datamaterialet genom att läsa 

igenom texterna flera gånger på datorn. Datamaterialet skrevs sedan ut i flera kopior på A4-

papper där materialet ytterligare lästes igenom, tills igenkännande och bekantskap med 

datamaterialet etablerades i linje med Dahlgren och Johansson (2015) steg 1 i analysmodellen. 

Steg 2 kondensation av texterna med hjälp av Dahlgrens och Johansson tips påbörjades. Med 

överstryckningspennor i olika färger och en bläckpenna markerades de mest signifikanta och 

betydelsefulla passagerna med ett så förutsättningslöst perspektiv som möjligt. Passagerna 

klipptes ut och informanternas namn skrevs på passagerna även om den fenomenografiska 

ansatsen bara är ute efter uppfattningar och inte vilka som uppfattade vad. Det kändes relevant 

att kunna följa informanterna i deras resonemang. Passagerna sorterades sedan i olika högar 

på köksgolvet, där analysmodellens steg 3 jämföra, steg 4 gruppera och steg 5 kategorisera, 

arbetades med parallellt, då Dahlgren och Johansson framhåller att analysarbetet aldrig riktigt 

är så linjärt som deras analysmodell är. Högarna fick arbetsnamn för att kunna hantera 

mängden data.  

 

Mängden data upplevdes dock trots att ett visst kategoriseringsmönster framträtt som för stort. 

Jag kom inte framåt i mina tankar och upplevde att materialet var ohanterligt i den form den 

var i. Varje passage i sig innehöll för många uppfattningar och de utklippta passagerna 

innehöll för mycket text. Det gick inte att på ett kvalitativt bra sätt att fortsätta analysen.  

 

Jag valde att backa tillbaka till steg 2 kondensation och istället för ett så öppet och 

förutsättningslöst perspektiv som möjligt, förhöll jag mig till studiens grundläggande 

frågeställningar, egna kompetenser, fortbildning och förutsättningar och började istället 

utifrån dessa granska nya kopior av transaktionerna. Med nya tag påbörjades ett nytt 

sökarbete efter förskollärares uppfattningar kring studiens frågeställningar så 

förutsättningslöst som möjligt där också allt annat än frågeställningens teman sorterade bort. 

Texten markerades återigen och passager klipptes ut. Denna gång i mycket mindre passager 

och med så lite uppfattningar som möjligt i varje utklippt passage. Passagerna numrerades på 

baksidan efter informant. För att få bättre uppfattning av vilka uppfattningar passagerna 

innehöll klipptes små lappar ut med tillhörande förkortningar på vad själva essensen i 

passagen var. Dessa förkortningar var till stor hjälp i analysarbetets jämförande, grupperande 

och kategoriserande fas, alltså steg 3, 4 och 5 och en överskådlig blick över materialet kunde 

etableras. Uppfattningarna sorterades i slutändan upp efter studiens frågeställningar, där 

liknande uppfattningar parades ihop för att få fram vilka uppfattningar förskollärarna hade 

inom de olika frågeställningarna i linje med Dahlgren och Johanssons steg 4 och 5. Själva 



 

14 

 

kärnan i passagerna tittades över och ett lekande mellan så nära och naiva kategorinamn eller 

förklarande namn påbörjades för att kategorinamnen verkligen skulle bli så korta och precisa 

som möjligt i enlighet med steg 6 namnge. Steg 7 kontrastiv fas, fanns på sätt och viss med 

under hela processen, då förkortningar av passagerna tidigt i analysprocessen bidrog till 

kategoriseringsmöjligheter och konstant jämförelse mellan passagerna. I slutet av 

analysmodellen gick det sedan inte att minska på kategorierna mer. De slutliga kategorierna 

presenteras i Resultat och analys kapitlet. 

 

Reliabilitet och Validitet 

Bjereld m.fl. (2009) belyser att reliabilitet handlar om hur väl en mätning blivit genomförd, 

hur hantering av data skett och hur väl metodansatsen som används i analys av datamaterialet. 

Validitet mäter i sin tur i vilken utsträckning forskaren undersöker det studien ämnat att 

undersöka.  

 

För att öka studiens reliabilitet och validitet har inspelning av intervjuerna valts som metod 

för att säkerhetsställa att det är förskollärarnas och inte mina uppfattningar som representeras. 

Då studien avser att undersöka förskollärares uppfattningar om ett fenomen har Dahlgren och 

Johanssons (2015) fenomenografiska analysmodell för analys av uppfattningar också använts. 

De inspelade ljudfilerna raderades från mobil vid överföring till dator, där de skyddas av 

datorns lösenord som bara jag har tillgång till. Utskriven data förvarades i ett låst skåp när den 

inte användes och hanterades på sådant vis att inga obehöriga hade tillgång till materialet.  

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) lyfter fyra olika forskningsetiska krav som ska tas hänsyn till vid 

genomförande av forskning, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 

och konfidentialitetskravet. Enligt informationskravet ska deltagare i examensarbetet 

informeras om studiens syfte och om deras möjlighet att medverka eller avstå från att delta 

samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. När studier genomförs på 

förskola ska förskolechefen först informeras för att sedan kunna ge sitt samtycke, sedan ska 

deltagarna informeras om undersökningen och möjligheter till samtycke. Informationskravet 

följs upp med att ett Informations- och samtyckesbrev skickas till berörda deltagarna (se 

bilaga 1). Utöver information om undersökningen och samtycke, ska informationsbrevet 

också innehålla information om deltagarnas konfidentialitet, anonymitet och information om 

nyttjandekrav och samtycke till deltagande i studien ska skriftligt undertecknas (Löfdahl, 

2014). Konfidentialitetskravet betyder att uppgifterna som samlas in i undersökningar inte får 

spridas vidare. Detta gäller såväl under studiens gång som efter. Deltagarna ska garanteras 

anonymitet, det ska inte på något sätt gå att spåra undersökningen tillbaka till dem.  

 

I den här studien har telefonkontakt i första hand tagits med förskolechefer, där studiens syfte 

och utformande har presenterats. I samband med detta har informations- och samtyckesbrev 

mailats till förskolecheferna som i sin tur fört informationsbrevet vidare till förskollärarna på 

deras förskolor. Kontakt till de aktuella informanterna togs via förskolechefen, där tid och 

plats för intervju bestämdes. Christoffersen och Johannessen (2015) lyfter relationen mellan 

forskare och informant och att forskaren ofta har en högre maktposition än informanten samt 
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framhåller att platsen och tiden är faktorer som kan påverka intervjuns kvalitet. För att minska 

på maktförhållandena fick informanterna välja utifrån bekvämlighets och trygghetsval plats 

och tid för intervju. Innan själva intervjun informerades informanterna ytterligare en gång om 

undersökningens syfte och forskningsetiska principer och gav sitt skriftliga samtycke till 

deltagande i studie via informations- och samtyckesbrevet. 

 

Det insamlade intervjuerna har transkriberats och namn på informanterna fingerades i 

samband med transkriberingen för att följa Vetenskapsrådets (2017) bestämmelser om 

anonymisering utifrån konfidentialitetskravet, informanterna ska inte kunna identifieras av 

utomstående under studiens gång eller kunna kopplas till den publicerade uppsatsen. 

Datamaterialet har förvarats som filer på personlig dator och i utskrivet format när den inte 

använts, förvarats i ett stängt skåp där utomstående inte kommit åt materialet.  

 

Under intervjun lämnades yttringar som skulle kunna spåras tillbaka till dem, av den 

anledningen har sådana yttringar valts att inte citeras i studien eller blockats bort från studien.   
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Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas förskollärares uppfattningar utifrån undersökningens tre 

frågeställningar, under rubrikerna i samma ordning Egna kompetenser, Fortbildning och 

Förutsättningar för fysikaliskt utforskande i förskolan  

 

Kompetenser  

Fem olika grupperingar av förskollärares uppfattningar om sin värdering av egen kompetens 

relaterad till fysikundervisning i förskolan har analyserats fram utifrån datamaterialet. De två 

sista uppfattningarna, har grundläggande kunskaper i fysik och har inte grundläggande 

kunskaper i fysik, är direkt relaterade till förskollärarnas uppfattningar om fysikämnet som 

svårt. 

Uppfattningar inom egna kompetenser är: 

 

- Goda kunskaper i pedagogisk dokumentation,  

- Goda kunskaper i barns lärande och utveckling, 

- Fysik som svårt 

o Har grundläggande faktakunskaper i fysik men saknar praktiska kunskaper 

o Har inte grundläggande kunskaper i fysik och saknar praktiska kunskaper 

 

Goda kunskaper i pedagogisk dokumentation 
Efterhand som intervjuerna genomfördes blev det tydligt att förskollärarna i kommunen haft 

mycket fortbildning i Reggio Emilia-filosofin och om redskapet pedagogisk dokumentation. 

Förskollärarna anser sig ha goda kunskaper i att dokumentera och reflektera över barnens 

utforskande samt involvera dem i den dokumenterande processen. Förskollärarna lyfter att 

detta beror på att de har ett sådant reflekterande arbetssätt. De lyfter rika erfarenheter på 

området och att det därför heller inte är det som de behöver utveckla för att utveckla 

fysikundervisningen. En av förskollärarna förtydligar att det är något som de arbetat med 

länge nu och känner sig säkra i, men att det alltid kommer att finnas rum för fortbildning på 

det här området.  

 

… det har jag gått utbildningar i och det handleder jag i så det kan jag. Fast det är också 

sådant man inte blir färdig i och i sådant måste man också ändra, det är ju på olika sätt, 

man lär sig mer och mer och då ser man mer och mer vad man behöver, vad man ska foku-

sera på… för det är en konst att kunna dokumentera (Informant 2) 

 

Det framkommer i citatet att förskolläraren upplever sina kunskaper på området som goda då 

hon har genomgått många utbildningar i pedagogisk dokumentation. Hon lyfter också att hon 

handleder i pedagogisk dokumentation, vidare belyser hon att pedagogisk dokumentation är 

något som man aldrig kan bli färdig i, för att när man lär sig mer och mer då ser man mer och 

mer vad som behövs. Hon betraktar sina kunskaper i pedagogisk dokumentation som goda 

och lyfter att inte bara barnens lärande och utveckling går att urskilja med hjälp utav 

pedagogisk dokumentation utan också att det är ett hjälpmedel för att synliggöra behov av 

egen kompetensutveckling.  
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Goda kompetenser i barns lärande och utveckling 
Förskollärarna i studien uppfattar sina kunskaper på området kring arbetet med barn och barns 

lärande som goda och något de är säkra på. De lyfter sin roll som medforskare och att de 

känner sig säkra i det utforskande arbetssättet. En förskollärare lyfter tydligt in en uppfattning 

där kunskaper om barns lärande kan ses som en viktig förutsättning för att kunna arbeta i 

förskolan. 

 

Dom ser jag som ganska goda faktiskt, det är nog en förutsättning när man jobbar som förs-

kollärare och jobbar i förskolan (Informant 7) 

 

Likt citatet uppfattar samtliga förskollärare sin förmåga och kunskaper i att följa barns 

intresse och lärande som goda. I citatet hävdar förskolläraren till och med att det är en 

förutsättning för att kunna arbeta i förskolan och visar på att kunnande om barns lärande och 

utveckling uppfattats som viktigt, en nödvändighet och något som bland all personal bör 

prioriteras. 

 

Fysik som svårt  
Majoriteten av förskollärarna uttrycker att de tycker att fysikämnet är svårt, de känner sig 

osäkra på området och vet inte hur de ska arbeta med fysik tillsammans med barnen.  

Två skilda uppfattningar om hur förskollärarna ser på sina kunskaper i fysik har analyserats 

fram. Har grundläggande faktakunskaper och saknar praktiska kunskaper och har inte 

grundläggande kunskaper och saknar praktiska kunskaper. 

 

Har grundläggande faktakunskaper men saknar praktiska 

kunskaper 
I denna grupp uppfattar förskollärarna att de har relativt goda kunskaper om fysikaliska 

fenomen då de har grundläggande kunskaper om vad fysik är, vilka fysikaliska begrepp som 

kan användas för att förklara olika fysikaliska fenomen samt ser sina kompetenser som goda i 

att förklara olika fysikaliska fenomen. De upplever här att de har tillräckliga kompetenser för 

att kunna identifiera barns fysikaliska utforskande i förskolan. Däremot uppfattar 

förskollärarna att de behöver mer fortbildning i att veta hur de ska arbeta utifrån barnens 

fysikaliska utforskande. De upplever att de behöver kunskaper om experiment som kan göras 

utifrån barnens förutsättningar och hur de kan utveckla barnens vardagliga utforskande vidare. 

Tre av informanterna utrycker sig såhär: 

Det är ju ganska avancerade grejer. Hur djupt ska man gå på det med barn? Jag märker det 

bara för att vi gör en hel del experiment och så att, så nu jobbar vi med absorption, ska man 

gå in på kapillärkraft? Hur djupt ska man gå in i det?.... 

Men just att veta gränsen. Är det att veta att metall är magnetiskt och att papper inte är det? 

Eller ska man förstå hur magneten fungerar? För hur många vuxna vet egentligen det! Hur 

mycket ska vi lära dom? (Informant 1) 

 

Sådan grundläggande kunskap har jag ju, att jag kan olika fenomen och så, men där jag 

brister är väl att ta det steget vidare tror jag, från att man ser att dom jobbar med lutande 

plan, visst jag kan hjälpa dom att göra det med olika varianter, att här har vi en tavellist vi 
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rullar någonting nerför, här har vi rör, vi rullar ner från loftet, men det kan jag definitivt 

jobba med men sen om jag skulle ta det ännu högre upp, ännu svårare, där skulle jag bli 

väldigt osäker på hur ska jag göra här (Informant 6) 

För även om jag läste mycket naturkunskap på högskolan så var det ju mer inriktat mot 

skola, att omsätta detta till dom allra minsta ett- och tvååringarna det kan vara svårt ibland 

(Informant 4) 

Citaten exemplifierar förskollärarnas uppfattningar om var deras fysikkunskaper brister och 

att det är i arbetet med barnen. Citaten illustrerar att det finns olika nyanser av uppfattningar 

inom vilka praktiska kunskaper som lyfts som svåra eller det som förskollärarna uttrycker att 

de är osäkra inom. I Informant 1:s utsaga lyfts osäkerheten kring vilken nivå 

fysikutforskandet i förskolan ska undervisas utifrån medan Informant 6 ger exempel på 

fysikutforskande och att hon har svårt att utveckla barnens mer vardagliga utforskande av 

fysikaliska fenomen. Informant 4:s citat indikerar att hon vet hur hon ska arbeta med äldre 

barn men söker vägar att förenkla fysikutforskandet till de allra minsta barnen. 

 

Har inte grundläggande kunskaper och saknar praktiska 
kunskaper 
I den andra gruppen är osäkerheten större, de känner att deras grundläggande kunskaper inte 

är tillräckliga och uttrycker att eftersom dessa kunskaper inte finns, finns inte heller kunskap 

om hur de praktiskt ska jobba med fysik tillsammans med barnen. En av förskollärarna 

uttrycker sin osäkerhet tydligast och säger såhär: 

Eftersom jag inte riktigt vet vad fysik innebär så, så det vet jag faktiskt inte, jag vet inte hur 

jag ska, jag skulle vilja ha mer kunskap om det, det skulle jag vilja …  

jag är jätteosäker på det här, det kan jag säga (Informant 5) 

Citatet exemplifierar en frustration kring att inte veta vad fysik är och att detta får 

konsekvenser för hur hon ska arbeta med fysiken tillsamman med barnen.   
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Fortbildning 

Under fortbildning har två olika kategorier av uppfattningar gjorts.  

 

- Vad vill förskollärarna fortbilda sig inom? 

o Teoretisk kompetens 

o Praktisk kompetens 

o Grundläggande teoretisk och praktisk kompetens 

 

- Hur vill förskollärarna fortbildas? 

o Workshops på arbetsplats 

o Lika fortbildning 

o Olika kunskaper berikar 

o Fortbildning via lärarlyftet 

o Läsa på egen hand 

 

Vad vill förskollärarna fortbilda sig inom? 
Tre kvalitativt skilda kategorier i hur förskollärare uppfattar vilka fysikaliska kompetenser 

och kunskaper om fysikaliska fenomen de behöver utvecklas inom för att skapa en bättre 

fysikundervisning har genom analys kunnat uppfattas.  

Dessa är teoretisk kompetensutveckling, praktisk kompetensutveckling och grundläggande 

teoretisk och praktisk kompetensutveckling. 

 

Teoretisk kompetensutveckling  
I analys av intervjuerna framkommer en uppfattning där en förskollärare lyfter att behovet av 

kompetensutveckling främst handlar om kunskaper om fysikämnet i sig.  

 

Vad svårt för egentligen är det alltihop som man egentligen behöver men det kanske fak-

tiskt är mer fakta bakom, mer kunskaper, mer om ämnet i sig (Informant 2) 

 

I citatet kan man se att hon lyfter fram alltihop, vilket skulle kunna tolkas som att hon vill 

utvecklas även i sina praktiska kunskaper. Hon specificerar sedan att det egentligen handlar 

om kunskaper i ämnet i sig och en uppfattning där hon i slutändan lyfter fram den teoretiska 

kompetensutvecklingen i högre grad än den praktiska. Skillnaden blir för stor för att den 

skulle kunna platsa i förslagsvis den praktiska och teoretiska kompetensutvecklingskategorin 

och fick bli en egen kategori. Denna kategori kan kontrasteras till nästkommande där den 

praktiska kompetensutvecklingen istället är den framträdande.  
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Praktisk kompetensutveckling 
I denna grupp framträder det att det inte är det teoretiska kunskaperna som är i fokus utan de 

praktiska.  

 

Då skulle jag vilja ha mer kött på benen hur man kan förmedla, alltså fysikaliska fenomen 

och arbetet med det…, exempel på experiment och rent metoder och begrepp… ganska ba-

sic (Informant 7) 

Jag skulle vilja ha någon typ av föreläsning men inte teoretisk föreläsning, utan jag vill ha 

liksom exempel på, med det här materialet kan man testa det här, då kan man lägga upp det 

såhär, … inte färdiga aktiviteter men ändå lätta att föra tillbaka det hit och använda i prakti-

ken (Informant 6) 

 

De lyfter uppfattningar i citaten att de speciellt behöver mer praktisk kompetensutveckling i 

att undervisa små barn i fysik. I citaten går det att urskilja att de till viss del vill ha teoretisk 

fortbildning men framhåller i högre grad att det är praktisk fortbildning de vill ha. De vill 

fortbilda sig i hur de kan arbeta med fysik med småbarn samt vill ha exempel på olika 

konkreta material och begrepp som kan arbetas med i förskolan. Informant 6 tar ett tydligt 

avstånd från en teoretisk föreläsning och vill bara fortbilda sig igenom en praktisk 

föreläsning. Informant 7 förtydligar att det ska vara ganska basic, på en enkel nivå. Hon vill 

ha mer kött på benen vilket också kan indikera teoretiska kunskaper men förtydligar att det är 

praktiska exempel och tillvägagångsätt som är det primära hon vill fortbildas inom. Här är 

likheterna större än skillnaderna i deras resonemang, själva essensen pekar på att öka 

kunskaper kring hur de praktiskt ska gå tillväga och hur de praktiskt ska använda material och 

begrepp. 

 

Teoretisk och praktisk kompetensutveckling  
I denna kategori urskiljs förskollärares uppfattningar om kompetensutveckling i ungefär lika 

hög grad i både utvecklande av praktiska och teoretiska kunskaper.  

 

Grunderna och sen att både praktiskt och teoretiskt hur man ska förhålla sig, hur man ska 

prata med barnen om fysik (Informant 5) 

 

Det man skulle vilja haft, ordentliga sådana, både enklare och teoretisk bakgrund, så att 

man kan få förståelse själv och sen hur du kan visa för barnen och jobba med det, för jag 

tror det är det som gör att det blir så lite och enkel nivå (Informant 1)  

 
Här finns liknande uppfattningar om vad de vill utveckla kunskaper inom. Förskollärarna i 

citaten vill utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper och att det främst handlar om hur 

de ska prata med barnen om fysik i förskolan. Däremot exemplifierar Informant 1 att den 

teoretiska bakgrunden är för egen förståelses skull och att det praktiska handlar om hur hon 

kan utveckla arbetet med fysikaliska fenomen med barnen. Hon lyfter att hon som pedagog 

behöver kunna båda delarna för att kunna utforma fysiskaktiviteter på en nivå där hon får med 

sig barnen.   
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Hur vill förskollärarna utbilda sig? 
Fem olika konkreta former av fortbildning har kunnat urskiljas utifrån förskollärarnas 

uppfattningar i datamaterialet. Konkreta former av fortbildning som kunnat urskiljas är 

Workshops på arbetsplats, Liknande fortbildning, Olika kompetenser som berikande och 

nätverkande, Fortbildning genom lärarlyftet och Läsa på egen hand. 

 
Workshops på arbetsplats 
En förskollärare framhåller väldigt tydligt att hon vill gå på en utbildning, i form av 

workshops, där någon kunnig kommer ut, gärna under ett arbetsplatsmöte, där man kan få 

exempel och handfast får arbeta med enklare material och experiment och undervisas i hur 

man ska lära ut fysik i barngruppen. 

 

Lika fortbildning 
En andra uppfattning kring form av fortbildning uttrycks av en av förskollärarna och innebär 

att alla behöver få liknande fortbildning i fysik så att alla i arbetslagen kan få ta del av samma 

material, experiment och metoder att lära ut. Hon framhåller att går man en utbildning själv 

och sedan ska dela det vidare till kollegorna, så kommer inte kollegorna att få samma 

förståelse eftersom de själva inte gått utbildningen.  

 

Olika kompetenser berikar 
Bland förskollärarna skildras uppfattningar som är motstridiga mot den tidigare uppfattningen 

om lika fortbildning. De lyfter också att allas olika kunskaper och intressen ses som 

berikande. Om alla läser lite olika saker kan de ta hjälp av varandra genom diskussioner och 

utbyten av erfarenheter i olika nätverk.  

 

Fortbildning via lärarlyftet 
Två av förskollärarna delar uppfattning om att de vill ha utbildning i form av lärarlyftet och 

lyfter en utbildning som kommer från statlig nivå, där praktiska och teoretiska kunskaper kan 

utvecklas. De lyfter att fokus på utbildningen ska vara på förhållningsätt och att etablera ett 

par fysikglasögon så att de kan få upp ögonen för vad fysik är i verksamheten och för vad som 

redan görs. 

 

Läsa på egen hand 
En femte uppfattning av fortbildning kan urskiljas utifrån några av informanterna som lyfter 

att de kan förkovra sig själva i fysikämnet om det handlar om enkla experiment och teoretiska 

kunskaper genom att läsa på själva på internet, där de kan läsa aktuell forskning på området 

eller skaffa böcker. En indikation kring uppfattningen tyder på att de inte vill ha någon 

föreläsning eller workshop tillsammans med kollegor och att de upplever att de har förmåga 

och resurser att fortbilda sig själva i fysik.  
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Förutsättningar för fysik i förskolan 

I analys av intervjuerna framkommer det många anledningar kring varför förskollärarna och 

kollegor i förskolan inte arbetar med fysik mer i förskolan, än vad de gör. Alla informanter är 

väldigt tydliga med och delar uppfattningen att fysikutforskande och lärande kring fysik ändå 

förekommer i förskolan, i görandet, i barnens utforskande och i aktiviteter. Det framkommer 

att förskollärarna själva kanske inte i först hand reflekterat över fysikutforskandet på sina 

förskolor men att de inför deras intervju börjat fundera över och konstaterar under samtalet att 

det faktiskt ändå ”gör” fysik.  

 

Vidare lyfts olika anledningar till varför de inte jobbar mer med fysik i förskolan utifrån 

uppfattningarna 

 

- Förskollärares intresse styr 

- Egna kunskaper om fysik 

- Omedvetenhet påverkar fysikutforskande 

- Andra ämnen i förgrunden 

- Barns intresse styr 

- Tidsekonomiska förutsättningar och brist på personal 

- Kollegialt lärande 

 

Förskollärares intresse styr 
Ett mönster som tydligt kan urskiljas i analysen av intervjuerna är att majoriteten förskollärare 

upplever fysik i förskolan som något problematiskt och svårt och att där finns en koppling till 

informanternas erfarenheter samt tidigare/pågående inställning till fysikämnet. En av 

förskollärarna förtydligar till exempel att hon inte är speciellt bra på ämnet fysik och att det 

kan bero på hennes upplevelser och intresse för fysikämnet redan i skolan. Hon förklarar att 

fysikämnet var ett av de tråkigaste ämnena i skolan och att hennes inställning kan vara en av 

anledningarna till att hon i första hand inte tänkt på fysikens roll i förskolan eller inte väljer att 

prioritera egen fortbildning på området fysik, utan väljer sådant som är intressantare utifrån 

hennes intresse och perspektiv. Det framkommer att om barnen skulle intressera sig för något 

fysikaliskt fenomen skulle hon givetvis sätta sig in i det, läsa på om experiment och 

fenomenet i sig.  

En annan förskollärare lyfter att fysik är ett ämne hon tycker är roligt men lyfter också att hon 

upplever ämnet som svårt och förklarar att svårigheten närmare bestämt handlar om att kunna 

se barns utforskande av fysik, närma sig ämnet och också veta vad som i ämnet är 

utforskningsbart för barn i förskolan. Hon framhåller att eget intresse styr henne i val av 

fortbildning och uttrycker att hennes intresse för barns lärande och Reggio Emilia-filosofin 

gör att hon valt fortbildningar inom dessa områden istället, hon uttrycker vidare att fysik är ett 

ämne som hon har värderat kunnat läsa sig in på själv vid behov. En tredje förskollärare lyfter 

fram att hennes intresse för biologi är en anledning till att de inte arbetar med fysik. Hon ser 

också på fysikämnet som svårt, att det är svårt att förklara för barnen så det blir begripligt, att 

skapa en djupare förståelse för fysikaliska fenomen. Hon uttrycker att fysik är inget som syns, 

är för abstrakt. En uppfattning går att urskiljas kring att förskollärarnas personliga intresse och 

inställning till fysik påverkar vilka möjligheter för fysikutforskande som erbjuds barnen i 

förskolan. 
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Egna kunskaper om fysik 
En uppfattning som lyser igenom intervjuerna är att deras kunskaper i ämnet påverkar deras 

förmåga att leda och genomföra fysikaktiviteter i förskolan. En av förskollärarna tycker att det 

är spännande med fysik och uttrycker att det just är experimenten som lockar henne, men 

uttrycker att hon i nuläget inte har tillräckliga kunskaper om fysik för att känna sig trygg i 

experimenterandet och att detta kan vara en anledning till att fysikutforskande inte görs i den 

utsträckning det skulle kunna göras.  

 

Omedvetenhet påverkar fysikutforskande 
Majoriteten av förskollärarna delar uppfattningar kring att en anledning till att 

fysikutforskandet inte arbetas med är att ”de inte tänker på fysiken”. De framhåller att skulle 

de sätta på sig fysikglasögonen och fokusera blicken mot barns fysikutforskande skulle de se 

barnens fysikutforskande. Samtliga förskollärare belyser att de inför intervjun pratade om och 

diskuterade med sina arbetskamrater om fysikutforskande i deras verksamhet. De kom fram 

till att fysiken är en del av vardagen, att den finns hela tiden men att de har av någon 

anledning inte funderat över detta innan.  

Ja jag är mycket mer medveten om det nu, nu när jag har pratat med dig och fick den här 

förfrågan att bli intervjuad om just det här, så det ser jag som ett utvecklingsområde och det 

är inte något som vi under många år har pratat om direkt (Informant 7) 

Genom att ta på sig fysikglasögonen inför intervjun medvetandegjordes de om vilket 

fysikutforskande som faktiskt redan gjordes på förskolan, vilket de lyfter att de varit 

omedvetna om innan.  

 

Andra ämnen i förgrunden 
En av förskollärarna diskuterar förhållandet mellan att vara medveten och omedveten om 

fysikutforskandet och olika ämnen generellt, hon lyfter att de medvetet i hennes arbetslag har 

valt att inte ha fokus på fysik till förmån för språk och kommunikation, men förtydligar att 

fysiken ändå finns i leken som utspelar sig i vardagen, i leken med lutande plan, bollar som 

rullar, förhållande till ljus och mörker. Det framkommer här att det handlar om barns görande, 

men att fysiken som skulle kunna utforskas inte sätts i förgrunden. En av förskollärarna lyfter 

att de delat in förskolans läroplan i olika områden varav naturvetenskap är ett område som 

inte specificerats tydligt, hon tror att många förskollärare tänker på naturvetenskap som 

biologi och inte på att fysik och kemi ingår och lyfter att det kan vara en av anledningarna till 

att biologin hamnar i förgrunden och fysiken i bakgrunden eller som i hennes fall glöms bort. 

Uppfattningen att andra ämnen hamnar i förgrunden delas också av en tredje förskollärare 

som lyfter att olika terminer har olika fokusområden 

 

… ibland så fokuserar vi kanske mer på en viss del, allt det här med projektet och så eller i 

den här terminen så fokuserar vi mer på språket även om vi försöker få med alla delar 

också såklart, men ibland är det svårt att fokusera på allt samtidigt (Informant 4) 
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Barns intresse styr 
En ytterligare aspekt som framträder är att förskollärarna lyfter fram barnens intresse som 

avgörande för vilket utforskande som sker i förskolan. De förklarar att de arbetar utifrån 

barnens intresse och att det är barnens intresse som får styra vart utforskandet tar vägen, 

givetvis framhålls även här att en grovplanering finns. En av förskollärarna utrycker  

 

…vi jobbar ju väldigt mycket med vad barnen visar för intresse och följer deras tankar och 

idéer, så då kanske det inte alltid, att deras fokus just då är fysik, men sen är det självklart 

att man kan få in det (Informant 6) 

 

I citatet lyfts en uppfattning om att barnens intresse till stor del styr det utforskande som sker i 

förskolan och att har barnen fokus på annat än fysiken kommer inte fysiken att vara i fokus 

och istället hamna i bakgrunden.  

Förskollärarna lyfter en gemensam uppfattning om att när de arbetar utifrån barnens intresse 

är det lättare att få med sig barnen och barnen lär sig mer, men att det också innebär att delar 

av läroplanen utifrån citatet kommer arbetas med i mindre utsträckning.  

 

Tidsekonomiska förutsättningar och brist på personal 
Som navet i ett cykelhjul, vilar deras uppfattningar om förutsättningar till fysik i förskolan på 

kommunens ekonomiska förutsättningar och en syn på tiden som en bristvara, vilket beskrivs 

i uttalanden kring vilka materiella förutsättningar och vilka möjligheter till fortbildning som 

finns. 

 

Jag skulle nog kunna, mycket är, vad saknar man i huset, nu är det så att fortbildnings-

pengar, det finns inte pengar idag till nånting, men det prioriteras ju väldigt hårt vad vi ska 

lägga våra pengar på (Informant 3) 

 

Det har framförts med många olika fortbildningar, men att man ska få det sen är, det är ju 

pengar, kommunen har inte mycket pengar, tyvärr (Informant 5) 

 

Sen har vi ju, vi får ju inte köpa in så mycket material så man får ju verkligen jobba med 

det man har och försöka använda dagligt material om du förstår, för det är ju inte så att man 

kan köpa en ny sats med magneter… men då finns det inte ekonomi till det så då får man 

försöka tänka, hur?...  

sen gör ju vi om mycket i miljöerna om det är nått material som inte används, så diskuterar 

man vart är det placerat? Är det placerat för högt upp? För långt ner? Behöver vi byta plats 

på det? Behöver vi möblera om för att det ska bli attraktivt igen? (Informant 6) 

 

I citaten kan uppfattningar kring ekonomiska förutsättningar ses, där både fortbildningspengar 

och pengar till att köpa in material ses som en anledning till att de inte kan fortbilda sig eller 

blir begränsade i ordnandet med utvecklande miljöer. En anda av att de får finna sig i 

situationen och göra det bästa av det kommer fram.  

Ytterligare citat visar tydligare på förskollärarnas uppfattningar till tid. 
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det är så här vi pratar tid, det är så tråkigt att prata tid men det är tid som gäller i förskolan 

idag. Om jag får det jag skulle behöva, då måste jag handla in det, det tar tid, jag måste pla-

nera för det tar tid, får man en färdig låda kostar det mer men det är ju vad man väger, man 

sparar tid och det är ju en fråga om vart man lägger sig i huset det är inte min fråga det är 

chefens fråga och vad hon ger mig för förutsättningar att lyckas med saker (Informant 3) 

 

Det är nog, också att det är så mycket man ska göra inom förskolan, som med läroplanen, 

att man ska jobba med det och det och det och att det är så stort, och den lilla tiden man har 

och även den lilla egna planering man har, där man då ska hinna läsa litteratur, du ska göra 

pedagogisk dokumentation, du ska tömma kameror och allt det du ska hinna göra på en och 

en halv timme i veckan, den tiden den försvinner jättefort, så det hinner man inte. Som att 

skulle jag kolla på fysik, eftersom jag inte kan så mycket om det skulle jag behöva en- två 

planeringar till det här och då skulle det vara så mycket annat som också blir lidande (In-

formant 6) 

 

Här framkommer det att tiden ses som en central aspekt i planering och möjlighet att 

genomföra aktiviteter i förskolan. Båda lyfter att de utifrån den tid de har måste prioritera vad 

de ska lägga sin tid på. De väger sin planeringstid mellan att tillverka en experimentlåda med 

att köpa en experimentlåda och framhöll i det tidigare citatet om fortbildningspengar att 

ekonomin i förskolan är en bristvara liksom tiden är. Hon ställer dessa mot varandra och 

beskriver att i slutändan så handlar det om att antingen spara tid eller spara pengar och att 

dessa aspekter ligger på förskolechefens bord. Uppfattningar kring hur de ska använda sin 

planeringstid urskiljs där läroplanens innehåll framhålls som en ytterligare en 

påverkansaspekt. Hon lyfter att tiden inte räcker till då hon under den begränsade 

planeringstid de har ska hinna med att göra så mycket och att beroende på hur hon än 

använder sin planeringstid så finns det alltid något i förskolans läroplan som inte hinns med. 

En av förskolelärarna berättar att de i verksamheten har boken Russinhissen (Persson, 2009) 

och förklarar att det finns massa experiment i den, men att hon inte har haft möjligheten under 

arbetstid att läsa boken och påpekar att den formen av fortbildning istället får göras på fritiden 

och att hon inte har tid med det, här finns också indikationer att planeringstiden går till annat 

än att fortbilda sina fysikaliska kunskaper. 

Uppfattningar kring tidsaspekten dras ytterligare ett steg in i verksamheten till genomförande 

av aktiviteter och hänvisar till tiden utifrån organisatoriska problem, stora barngrupper och 

brist på personal. Två av förskollärarna som anser sig ha goda kunskaper i fysik lyfter att det 

är i stunden, vid genomförande och vid planering inför en aktivitet och efter aktiviteter som 

den bristande tiden gör sig påmind och påverkar undervisningskvaliteten och deras förmåga 

att förbereda sig och följa upp barnens utforskande.  

… sen är det stunden som brukar brista, att man inte har tiden till att förbereda innan, att 

det faktiskt är lite tidspressat just nu att det blivit en skillnad nu mot för några år sedan, för 

då kunde man till och med vara två som genomförde den grejen man ska, att en kunde vara 

med barnen, och en kunde dokumentera det man gjorde. Och nu är man mer ensam i det 

man gör, och man kanske till och med får göra iordning tillsamman med barnen, så det kan 

jag säga att det har blivit, att det har ändrats, även om vi vet att, så hjälper det inte, att det 

handlar om att det är ganska mycket barn och de där stunderna av lugn, att man inte kan 

förbereda sig riktigt (Informant 2) 
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   … rätt som det är kommer man in lagom till maten och så slutar man tidigt och så är man 

ledig nästa dag och sen, jaha så var ögonblicket borta, vi jobbar ju inte heltid någon av oss 

härinne och det är stor skillnad, jätteskillnad mot när man är tre heltider på en avdelning… 

det förvinner mycket med den tiden, att alltså på eftermiddagen kunnat fortsätta med 

någonting, men det är inte alltid det funkar man ska fort ut till och sammanslagning med 

andra avdelningar och så (Informant 1) 

I citaten framkommer förutom ekonomiska förutsättningar och tidsbrist även uppfattningar 

kring brist på personal. Det lyfts att de för några år sedan hade mycket bättre förutsättningar 

att planera och genomföra samt reflektera tillsammans med barnen, men att brist på personal 

förändra hur de kan planera, genomföra och reflektera tillsamman. Både tidsbrist och 

ekonomiska förutsättningar sätter således käppar i hjulen, upplever förskollärarna i denna 

studie för fortbildning inom fysik. Tid och ekonomi till fortbildning har redan exemplifierats 

här, men tid till fortbildning utifrån kollegialt lärande är också något som problematiseras av 

förskollärarna. 

 

Kollegialt lärande 
Resurser för fortbildning i kommunen är knappa och det framkommer att gemensam 

fortbildning oftast är kopplad till kompetensutvecklingsdagar. Vilken kompetensutveckling 

som är i fokus då beror på vad majoriteten av förskollärarna i kommunen vill utveckla 

kunskaper inom. De lyfter att fokus inte varit på ämneskunskaper utan mer på ett 

övergripande plan hur man arbetar utifrån Reggio Emilia-filosofin. För att fortbildning ska 

ske inom fysik uttrycker de att det behövs många som önskar utbildning i fysik för att de ska 

få gå en fysikkurs. De lyfter istället i detta sammanhang med fysiken uppfattningar kring 

möjligheterna med det kollegiala lärandet, att se till förskollärarnas olika kompetenser som 

viktiga resurser i förskolans fortbildningsarbete. På en av förskolorna gör de regelbundet 

besök på varandras avdelningar där de till exempel undersöker hur olika lärandemiljöer är 

organiserade, där de utbyter tips, idéer och tankar med varandra för att utveckla den 

materiella miljön men också förskollärarnas och barnskötarnas olika seende. De lyfter att de 

under olika träffar med andra förskolor kan utbyta erfarenheter och idéer och ser detta som 

positivt. En av förskollärarna lyfter en uppfattning och framhåller att tanken är god med 

kollegialt utbyte av kunskaper, men något som inte riktigt fungerar i praktiken, till exempel 

om någon skulle få gå en fortbildningskurs, för att sedan föra den kunskapen vidare. De två 

uppfattningar om kollegialt lärande som skildras här är i denna studie redovisas också som 

olika uppfattningar kring fortbildning. 

 

Det är väldigt svårt om man åker iväg på en utbildning, att förmedla det vidare sen, det 

finns aldrig tiden. Och då måste man det, det man gjort under en hel dag, berätta för kolle-

gan, då kan man inte förvänta sig att hen har lärt sig samma sak! (Informant 1) 

 

Där har vi åter en koppling till tiden som bristvara även om det under denna rubrik är fokus 

på det kollegiala lärandet, att även om möjligheten att utbilda sig själv funnits, finns en 

uppfattning om att tiden inte finns för att kunna förmedla sina förvärvade kunskaper vidare 

till kollegiet. Hon lyfter vidare att det kollegiala lärandet inte fungerar i praktiken när det 

gäller naturvetenskap, då de som kan eller är intresserade av naturvetenskap inte vill arbeta i 

förskolan för att det är för dålig lön och av den anledningen valt andra yrken som är mer 

välbetalda. Hon hävdar att de som arbetar som förskollärare istället föredrar estetiska ämnen. 



 

27 

 

Hennes resonemang för tankarna till ett synsätt eller utifrån hennes erfarenheter som att 

förskollärarna är en ganska homogen grupp som har liknande intressen och därför bara kan 

utbyta kunskaper om de intressena och inte om de naturvetenskapliga. Värt att notera är att 

förskolläraren tycker det är väldigt roligt med biologi och upplever att hon under sin 

verksamma arbetstid saknat kollegialt stöd inom naturvetenskap och fått driva den biten 

själv. Men studien visar att hon inte är ensam om att ha denna uppfattning, erfarenhet eller 

inställning till avsaknad av någon på arbetsplatsen som har kunskaper i naturvetenskap.  

 

Sen tror jag att vi verkligen skulle behöva någon här som brinner för fysik och kemi och 

dom typer av ämnena, någon som kan pusha en lite, någon som kan komma med små idéer, 

då skulle det bli lättare… som nu när vi inte får någon fortbildning… (Informant 6) 
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Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka med hjälp av fenomenografisk metodansats och teori 

förskollärares uppfattningar om sina egna kunskaper inom fysik och behov av fortbildning för 

att utveckla fysikens roll i förskolan samt att undersöka deras uppfattningar om vilka faktorer 

som påverkar möjligheter för fysikutforskande i verksamheten. De uppfattningar som 

framkommit kommer i detta kapitel att diskuteras utifrån tidigare forskning om 

kompetensutveckling.  

 

I kapitlet diskuteras metodansatsen och studiens tillförlitlighet under rubriken 

metoddiskussion, och en sammanfattande redovisning av studiens resultat och diskussion ges 

under rubriken slutsatser. Kapitlet avslutas med vidare forskning och studiens bidrag. 

 

Resultatdiskussion 

Ett antal olika uppfattningar av egen kunskap, fortbildning och förutsättningar för fysik i 

förskola har tidigare presenterats i resultat och analys. Följande kommer förskollärares 

kompetens och behov av fortbildning att diskuteras i relation till tidigare forskning. 

Avslutningsvis kommer en diskussion utifrån studiens resultat kring förutsättningar för 

fysikundervisning med tidigare.  

Förskollärares kompetenser och behov av fortbildning 

I resultaten framkommer det hur förskollärarna ser på sina kunskaper i fysikämnet utifrån två 

perspektiv, det ena som säkra på ämnet men osäkra på undervisningsformer, det andra som 

osäkra på ämnet och osäkra i undervisningsformer. Resultaten pekar på enhetliga 

uppfattningar i deras självsäkerhet att utgå ifrån barnens intresse och i att utforma en 

verksamhet där barnen hamnar i fokus som goda. Den pedagogiska dokumentationen är något 

som används flitigt och de upplever att de har goda kunskaper inom det, för att utveckla det 

generella arbetet på förskolan. Tidigare forskning visar att förutsättningar till att barns 

naturvetenskapliga utforskande ska vara i centrum och överhuvudtaget äga rum, behöver 

förskollärare ha goda kunskaper i barns utvecklande och lärande, pedagogisk dokumentation 

samt ämnesdidaktiska kunskaper (Elfström, m.fl., 2014 och Larsson, 2016). I studien 

framkommer det att förskollärarna känner sig osäkra på hur de praktiskt ska gå tillväga för att 

möta barn i deras fysikutforskande och hur de ska utforma aktiviteter eller anpassa experiment 

för att fördjupa/förenkla barns vardagliga utforskande samt hur de ska förklara olika 

fysikaliska fenomen utifrån de kunskaper och erfarenheter barnen redan bär på. Utifrån 

Elfström m.fl. (2014) och Larssons (2016) resonemang om att förskollärare ”behöver ha 

kompetenser” för att kunna bedriva en fungerande naturvetenskaplig verksamhet, hämmas 

barns lärande och utveckling av fysikaliska fenomen. Barnen hämmas inte av förskollärarnas 

kompetenser om barns lärande och utveckling, inte av deras kompetenser inom pedagogisk 

dokumentation, inte heller deras teoretiska fysikkunskaper utan av förskollärarnas bristande 

ämnesdidaktiska kunskaper om hur fysik kan läras ut i denna studie. 

Elfström m.fl. (2014) illustrerar ett naturvetenskapligt arbetssätt för förskolan som grundar sig 

i Reggio Emilia-filosofins processinriktade arbetssätt och i hur vetenskaplig forskning 

genomförs. De använder sig av pedagogisk dokumentation som blir ett redskap för att kunna 

identifiera och sätta barns intresse, teorier och utforskande i centrum i det arbete som sker i. I 

analys av intervjuerna framkommer det som tidigare nämnt att pedagogerna arbetar utifrån 
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Reggio Emilia-filosofin och pekar på att de har goda allmänna ämnesdidaktiska kunskaper. 

Trots att några av förskollärarna uppfattar sina kunskaper i fysik som goda, framträder det att 

förskollärarna omedvetet eller medvetet sällan bär sina fysikglasögon. De framhåller att de 

inför intervjun fått upp ögonen för hur de arbetar med fysik men att de inte tidigare varit 

medvetna om hur de arbetar med utforskande av fysikaliska fenomen i verksamheten, detta 

indikerar att fysiken inte fått någon medveten plats i deras processinriktade arbetssätt, trots att 

kunskaper om fysikämnet i sig finns. Om man inte har kunskaper om olika ämnes innehåll, 

vilken glädje har man då av ett processinriktat arbetssätt? Hur kan förskollärarna utveckla 

barnens utforskande om de inte bär på innehållskunskaper själva? 

Walan och Rundgren (2014) framhåller att lärarna i deras studie bedömer sina kunskaper i 

fysik och kemi som mindre bra och att det kan bero på att lärarna inte hade någon tidigare 

utbildning i ämnena. Kan en koppling till förskollärarnas brist på fysikdidaktisk utbildning 

göras med att de sällan arbetar med fysik i förskolan, trots att några av förskollärarna i studien 

delar uppfattning om att de har goda kunskaper i ämnet fysik?  

En av förskollärarna som arbetet längst i förskolan berättar att hon har gått delar av sin 

förskollärarutbildning i England där det under workshops förekom fysikaliska inslag och de 

praktiskt fick arbeta med olika typer av experiment och aktiviteter, men hon betonar också att 

detta var cirka 20 år sedan. Två av förskollärarna som arbetat kortast tid i verksamheten 

uppger att de under sin utbildning fått läsa fysik på högskolan, men att de fortfarande känner 

sig osäkra på ämnet. En fjärde uppger att en utbildning anordnades av kommunen år 2011, 

men att hon sedan dess inte gått någon mer fortbildning. 

Förskollärarna i föreliggande studie har ingen eller mycket begränsad utbildning i fysik och 

de har inte erbjudits någon fortbildning i fysik under sin yrkesverksamma tid. Kan en möjlig 

förklaring till att de inte arbetar med fysik i förskolan vara att de inte har gått någon 

utbildning i fysikdidaktik? En uppfattning som finns bland förskollärarna är att de teoretiska 

kunskaperna ses som goda och det praktiska som utvecklingsområde medan en annan 

uppfattning att både teoretiska och praktiska kunskaper ses som utvecklingsområden. Utifrån 

förskollärarnas uppfattningar kan ett konstaterande göras med stöd i Larsson (2016) och 

Elfströms m.fl. (2014) resonemang om ”behöver ha kompetenser” att förskollärarna inte har 

tillräckligt med didaktiska kunskaper för att kunna bedriva utforskande av fysik i sina 

verksamheter trots att uppfattning om just goda teoretiska kunskaper finns. Majoriteten av 

förskollärarna beskriver att de upplever fysikämnet som svårt och är osäkra i hur de ska 

undervisa i fysik, vilket visar på att en generell uppfattning bland förskollärarna finns 

gällande deras kompetens att undervisa i fysik. De har trots sina uppfattningar om fysik som 

svårt däremot en positiv inställning till fortbildning och vill ha fortbildning eller stöd av något 

slag i fysik för att kunna utveckla fysikundervisningen. En av förskollärarna uppfattar sina 

kompetenser som goda i fysik men söker ändå fortbildning. 

Ställs föreliggande studies resultat mot Walan och Rundgrens (2014) finns det både likheter 

och skillnader. I deras studie hade inte förskollärarna någon större utbildning i fysik eller kemi 

och inte heller i denna studie visar det sig att förskollärarna fortbildat sig märkvärt i fysik. 

Intressant är att lärarna i Walan och Rundgren (2014) studie värderar sin förmåga i att 

undervisa i naturvetenskap, inkluderat fysik, som goda fast lärarna i deras studie värderar sina 

kunskaper i ämnena fysik och kemi som mindre bra. I denna studies resultat framkommer det 

motsatta hos de förskollärare som bedömer sina teoretiska kunskaper i fysik som goda. De 

upplever istället sina praktiska kunskaper i att lära ut fysik och utforma fysiskaktiviteter som 

mindre bra och dessutom uttrycker stort fortbildningsbehov av både teoretiska och praktiska 
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kunskaper trots att de alltså värderar sina kunskaper i fysik som goda. Intressant är också att 

de andra förskollärarna som delade uppfattningen att de kände sig osäkra på området fysik 

uttryckte behov av att utveckla sina kompetenser med hjälp av både teoretiska och praktiska 

kunskaper, vilket indikerar att de varken bedömer egen självförmåga att undervisa i fysik eller 

sina kunskaper i fysik som höga, vilket inte stämmer överens med förskollärarnas 

uppfattningar i Walan och Rundgrens (2014) studie. I Walan och Rundgrens (2014) studie har 

förskollärarna förmåga att undervisa trots att de värderar sina ämneskunskaper som 

otillräckliga.  

I denna studie finns uppfattningen som visar att förskollärarna varken har ämneskunskaper 

eller att förmåga att undervisa i fysik, de delar uppfattningen att det är behöver fortbildning i 

båda delarna. I denna studie blir det tydligt att finns det inte kunskaper om vad fysik är, blir 

det svårt att identifiera och utveckla barns fysikutforskande. Saknas kunskaper om vad fysik 

är får det konsekvenser i undervisningen av fysik, i form av omedvetenhet om vilken 

fysikutforskande som sker och som följd inte något som reflekteras över och därmed inte 

existerar eller arbetas med medvetet. Däremot finns också uppfattningen att bland 

förskollärarna att de vet vad fysik är men inte vet hur de ska arbeta med fysikutforskande. Det 

finns med andra ord en medvetenhet och därmed förutsättningar att identifiera barns 

fysikutforskande men inte kunskaper om att fördjupa utforskandet. Det får som konsekvens 

att barns lärande om fysik inte utvecklas i verksamheten till att bli mer än till barns 

begynnande utforskande. Återgår jag till Walan och Rundgrens (2014) studie, går det utifrån 

resonemanget, om de inte vet vad som är fysik, inte kan lära ut fysik. Det är intressant att 

ställa sig frågan om en förskollärare som uppfattar sin förmåga att undervisa i fysik som bra, 

fast inte är säker på ämnet i sig verkligen kan genomföra kvalitativ undervisning?  

I analysen kan man se att förskollärarnas behov av fortbildning är direkt kopplat till deras 

uppfattningar om sina egna kompetenser. Det framkommer att de eftersom de känner sig 

osäkra på området fysik vill fortbilda sig vidare. Majoriteten av förskollärarna uttrycker att de 

har behov av att för sin egen förståelses skull läsa på och lära sig mer om fysikämnet i sig 

samt hur de ska möta och utveckla barns fysikaliska utforskande. Den generella uppfattningen 

är att de vill ha både grundläggande teoretisk och praktisk fortbildning även om några 

förskollärares i studien endera framhåller behov av teoretisk eller praktisk fortbildning. 

Larsson (2016) pekar på att vilket förhållningsätt och vilka ämneskunskaper förskollärarna 

har påverkar arbetet med fysik i förskolan. Andersson och Gullberg (2014) framhåller dock att 

det även finns andra faktorer än ämneskunskaper som påverkar lärares inställning till 

naturvetenskap. De lyfter att lärares självförtroende i undervisning av naturvetenskap kan 

förbättras genom att istället fokusera på att förbättra didaktiska kunskaperna: (som handlar 

både om praktiska och teoretiska kunskaper, men inte inom naturvetenskaplig kunskap i sig 

utan) i att se barns utforskande och använda sig av det, kunna fånga utforskandet som sker i 

stunden i lärarinitierad som barninitierad aktiviteter, ställa utmanande frågor som leder till 

vidare utforskande och att vara närvarande. Utifrån studiens resultat går det att urskilja 

uppfattningar som är i linje med Andersson och Gullbergs (2014) 

kompetensutvecklingsfaktorer. Vid närmare granskning av studiens resultat av förskollärares 

uppfattningar, för att de ska arbete mer med fysik i förskolan, delas förskollärarnas 

uppfattningar med Anderssons och Gullbergs (2014) uppfattningar om att de behöver 

utvecklas i hur det ska använda sig av barns utforskande och hur de ska stimulera barn till 

vidare undersökningar av fysikaliska fenomen. De utrycker att de vill ha fortbildning i hur de 

ska utmana barnen till vidare utforskande för att de ska känna sig mer säkra på hur det ska 
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undervisa barnen i fysik. Däremot finns uppfattningar att de är säkra på sin förmåga att 

uppmärksamma och identifiera barns fysikutforskande och att vara närvarande här och nu i 

barns utforskande och därför inte har behov av fortbildning inom dessa, vilket blir motstridigt 

då så stor osäkerhet ändå uttrycks i ämnet fysik och borde påverka deras förmåga att 

identifiera barns fysikutforskande. 

Harlen och Holroyd (1997) kom i sin studie fram till att lärare som hade lägre självförtroende 

eller lägre ämneskunskaper i naturvetenskap fann olika strategier för att hantera och 

genomföra naturvetenskaplig undervisning. Förskollärarna i denna studie uttrycker bland 

annat att de inte arbetar med fysik för att de känner sig osäkra på ämnet och saknar didaktiska 

kunskaper. Det går här att göra en koppling mellan förskollärarnas uppfattningar i denna 

studie och Harlen och Holroyds (1997) strategi minimera naturvetenskaplig undervisning. En 

tolkning av resultaten pekar på att förskollärares bristande kunskaper i fysik påverkar 

självförtroendet negativt i att undervisa i fysikämnet vilket leder till mindre eller ingen 

fysikundervisning. Harlen och Holroyd fann även en ytterligare strategi för att hantera kraven 

från styrdokumenten att undervisa i naturvetenskap, där förskollärarna kompenserade för 

bristande naturkunskaper och undervisade mer i de ämnena som lärarna hade goda kunskaper 

i. I studiens analys fanns återkommande uppfattningen att förskollärarnas eget intresse 

påverkar vilket utforskande och vilka ämnen som hamnar i förgrunden. Intresset för biologi 

var till exempel väldigt stort hos en av informanterna, hon förklarade att hennes intresse för 

biologi gjorde att de inte arbetade med fysik. En tredje strategi som Harlan och Holroyd fann i 

sin studie var att lärarna valde att undervisa på en mycket ytlig nivå när de inte hade 

kunskaper eller lägre självförtroende i naturvetenskap. I uppfattningar kring fortbildning och 

egna kunskaper går det hitta spår även av denna strategi. Uppfattningarna cirkulerar i 

förskollärarnas resonemang att de saknar tillräckligt med kunskaper för att kunna fördjupa 

fysikutforskandet, vilket gör att utforskandet stannar kvar i det som Larsson (2016) kallar 

begynnande fysik och i barnens egna ”görande”.  

Lärarna i Harlen och Holroyds (1997) studie uttryckte att de vill ha hjälp med 

naturvetenskaplig didaktik, både teoretiska och praktiska kunskaper, de uttryckte att de ville 

ha mer utrustning, mer material och exempel på experiment. 20 år senare delar förskollärarna 

i denna studie uppfattningar med grundskollärarna i Harlan och Holroyds studie om vad de 

behöver utvecklas inom för att den naturvetenskapliga undervisningen ska utvecklas och bli 

bättre, i princip på pricken.  

Det kanske inte är konstigt att lärarna i båda studierna trots tiden mellan studierna har likande 

uppfattningar om fortbildning, då flera av informanterna i denna studie varit verksamma i 

över eller närmare 20 år och förmodligen fått en likande utbildning som lärarna i Skottland 

och utifrån rådande didaktiska lärandeteorier om vilka kunskaper barn och elever bör utveckla 

som fanns då. Men eftersom denna studie också har informanter som examinerats efter 

revideringen av förskolans läroplan år 2011 (Utbildningsdepartementet, 2010) där 

naturvetenskapens innehåll specificerats att handla om biologi, fysik och kemi i ett nationellt 

försök att synliggöra naturvetenskapens omfattning, bör förskollärarutbildningens 

naturvetenskapliga innehåll också ha utvecklats gällande biologi, kemi och fysik. En av 

förskollärarna examinerades nyligen, hennes utbildning innehöll några poäng inom fysik och 

bekräftar att fysik får en viss plats i utbildningen. Det finns alltså inget tidsperspektiv som kan 

påverka uppfattningen bland förskollärarna i studien om att fysik är svårt och att de känner sig 

relativt osäkra i undervisningen av fysik. Förskollärarnas liknande uppfattningar skildras trots 

examensår, vilket slår hål på Walan och Rundgrens (2014) teori kring att förskollärares 
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värderade goda förmåga att undervisa i naturvetenskap kan bero på deras erfarenhet och 

säkerhet i att undervisa i naturvetenskap, trots att de upplever sina kunskaper i fysik och kemi 

som otillräckliga.  

I denna studie visade det sig att förskollärarna hade olika uppfattningar kring vilket behov av 

fortbildning som de har och vilken form av fortbildning som de önskar. De vill ha workshops, 

kollegialt lärande fortbildningar med fokus på att synliggöra och hävdar att de kan läsa på 

själva. Hansson m.fl. (2014) har i sin studie kunnat se att förskollärare som får fortbildning 

med tyngdpunkt på att identifiera och utveckla barns fysik- och kemiutforskande också 

utvecklas i dessa kompetenser. Skulle förskollärarna i denna studie och förskollärare i 

allmänhet genomgå liknande utbildning skulle de förmodligen skärpa sina fysikglasögon och 

därmed bli bättre på att synliggöra fysikutforskandet som sker i verksamheten men också 

utvecklas i hur de ska använda sig av barns utforskande och medvetna om hur de kan fördjupa 

barnens utforskande och lärande kring fysikaliska fenomen. 

Vilka förutsättningar och möjligheter skapas för förskollärare att 

följa läroplansmålen kring fysik? 

I studiens resultat skildras en mängd uppfattningar kring förutsättningar för fysikutforskande i 

förskolan. Dessa väcker tankar kring vilka förutsättningar och möjligheter som verkligen 

skapas för att förskollärare ska kunna genomföra ett utforskande av fysikaliska fenomen som 

är i linje med förskolans läroplan. Uppfattningarna tidsekonomiska förutsättningar och 

personalbrist kan ganska tydligt kopplas till förskolechef och till kommunala nivåer. 

Förskollärarna uttrycker att det inte finns pengar, att det inte finns tid och inte heller finns 

tillräckligt med personal. De uttrycker att det inte finns material och att det beror på pengar. 

Vid framtagandet av nytt material får de hela tiden väga sin planeringstid mot bristande 

ekonomi. Ska de beställa färdigt material, kostar det pengar, pengar som inte finns, ska de 

tillverka material själva så finns inte tiden, vilket resulterar i att förskollärarna hamnar i ett 

stillestånd där nytt material varken köps in eller tillverkas. Men det är inte bara tid och pengar 

för material som nämns utan också tid och pengar för fortbildning. I kommunen framkommer 

det att de har gemensamma utbildningar och att många behöver önska fortbildning på ett 

område för att möjlighet till fortbildning ska ges och att detta beror på brist på pengar, en 

andra förutsättning som nämns är tiden, tiden för egen fortbildning, tiden att läsa på själv 

finns inte under planeringstid och måste göras på fritiden som av flera anledningar inte finns 

tid till. Jag vill påpeka att de inte får betalt för den fortbildning och arbete som görs på fritiden 

och att det skulle kunna vara en underliggande faktor till att fortbildning inte blir av. 

 

Men vad kan kommunen göra? De har också en budget att följa. Vänder man sig istället till 

läroplanens utformning, väcks tankar om läroplanens innehåll kring fysik (Skolverket, 2016). 

Är det möjligt att följa läroplanens mål kring naturvetenskapligt utforskande och lärande om 

fysikaliska fenomen? Elfström m.fl. (2014) presenterar tre olika berättelser där förskolor 

arbetar processinriktat och där förskollärarna har kunskaper om barns utveckling och lärande 

och goda ämneskunskaper, där naturvetenskapligt utforskande fungerar. I denna studie arbetar 

de utifrån processinriktat arbetssätt, de uppfattar sina kunskaper i barns lärande och 

utvecklande som bra, men inte sina ämneskunskaper i fysik. Vilka förutsättningar att förbättra 

ämneskunskaper i fysik finns? För att återvända till pengar och tid. Ger kommunerna 

förskollärarna rimliga förutsättningar att nå förskolans läroplans strävansmål om varken tid 

eller pengar investeras i förskolan och därmed uppnå ett naturvetenskapligt utforskande som 

presenteras av Elfström m.fl. (2014) och de krav på undervisning som Skolverket (2016) 
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ställer? Skolinspektionens (2017) rapport visar på att förskolor som har god organisation och 

får kompetensutveckling av sina förskolechefer har hög kvalitet. Utifrån förskollärarnas 

intervjuer går det att urskilja uppfattningar som visar på att de upplever att deras organisation 

i helhet fungerar bra och är av högre kvalitet men att de behöver ytterligare stöd från 

förskolechefen när det gäller möjligheter till både individuell som kollegial 

kompetensutveckling. De lyfter att det tidsekonomiska begräsningarna ses som hinder för 

utveckling och därmed ett hinder för utvecklande av verksamhetens kvalitet.  

 

I studien presenteras uppfattningar som visar på att förskollärarna har bristande kunskaper i 

fysik. Utifrån fenomenografisk teori är antalet uppfattningar begränsade till deltagare, tid och 

plats för intervjun (Marton, 1981). Utifrån förskollärarnas berättelser har två uppfattningar 

kunnat uppfattas som pekar på förskollärarnas behov av fortbildning och osäkerhet i att lära ut 

fysik men ingen uppfattning kring goda kunskaper i fysik och goda kunskaper i att lära ut 

fysik som har framträtt som Elfström m.fl. (2014) presenterat. Svaret finns i Martons (1981) 

förklaring av att uppfattningar är kontextuella och beror på en rad olika aspekter. Bortser man 

från möjligheten att andra deltagare kunnat belysa andra uppfattningar, framhåller 

förskollärarna i denna studie uppfattningar som utöver de tidsekonomiska förutsättningarna 

pekar på förskollärarnas avsaknad och frånvaro av kollegialt stöd och minst en kollega 

intresserad av fysik som en anledning till bristande kunskaper och möjligheter till fortbildning 

i fysikdidaktik. Förskollärarnas framträdande uppfattningar indikerar på att deras olika 

intressen och kunskaper ses som resurser och något som kan spridas mellan kollegiet på 

förskolan. Men fungerar det kollegiala lärandet om ingen av förskollärarna bär på goda 

kunskaper om fysik eller inte är intresserade av fysikämnet som representeras i denna studie? 

Svaret på den frågan är ett ganska tydligt Nej. Förskollärarna kan inte använda sig av 

kollegialt utbyte av erfarenhet och kunskaper i fysik och fysikundervisning om de inte har 

några tidigare erfarenheter eller kunskaper om fysik att utbyta med varandra, trots att de ser 

på kollegialt lärande som en bra metod för fortbildning.  

 

I studien finns uppfattningen att förskollärares intresse och även barnens intresse är avgörande 

för vilka ämnen som får ta plats i verksamheten. Det är intressant att förskollärarnas och 

barnens intressen får styra så mycket och i den grad att andra ämnen prioriteras framför 

fysiken. Enligt förskollärarnas uppfattningar ses fysikutforskandet som en del av 

verksamheten men inte något de medvetet reflekterar över och är ganska omedvetna om. 

Larsson (2016) har resonerat om förskollärarna i hennes studie följer läroplanens strävansmål 

kring utforskande av fysikaliska fenomen. Hon använder begreppet begynnande fysik för att 

förklara fysikens plats i förskolan. Hon menar på att även om barn utforskar fysik i förskolan 

på egen hand behöver förskollärarna finnas där för att utveckla, synliggöra och visa att det är 

fysik som barnen utforskar. Förskollärarna behöver använda sig av vetenskapliga begrepp i 

samband med barnens utforskande och visa på olika variationer som bidrar till fördjupad 

förståelse av de fysikaliska fenomen som utforskas. Följer förskollärarna i denna studie 

förskolans läroplans intentioner (Skolverket, 2016), om lärarnas bristande intresse för fysik 

gör att de överlåter barnens utforskande av fysikaliska fenomen till barnen själva? Implicit 

betyder det att förskollärarna i enlighet med Larssons (2016) resonemang i denna studie inte 

följer läroplanens intentioner även om det skulle förekomma ett begynnande utforskande från 

barnens sida på deras förskolor. 
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Larsson (2016) framhåller att förskollärarna i hennes studie vid flera tillfällen istället för att ta 

tillfället i akt att utveckla barnen utforskande av fysikaliska fenomen inte gör det. Hon pekar 

på att de inte ser fysikutforskande då de istället för kunskapsglasögonen använder sina 

omsorgsglasögon. De ser på en pulkaaktivitet som farlig istället för ett tillfälle för utforskande 

av friktion. Att prioritera barns behov framför lärande återkommer i denna studie, där en av 

anledningarna till att de inte arbetar med fysik är att barnen bedöms ha behov av att lära sig 

andra ämnen. Larsson menar på att vilka glasögon förskollärare bär påverkar vad 

förskolläraren ser. Om språkglasögon med andra ord bärs så missar förskollärarna att se 

barnens fysikutforskande. Så om barnen inte får några erfarenheter av begynnande fysik, på 

grund av bristande intresse och kunskaper hos förskollärarna, hur ska de då kunna utveckla ett 

intresse för fysik? Hur ska barnen kunna känna till och utveckla ett intresse för fysik om inte 

förskollärarna belyser och synliggör fysikutforskandet som sker?  

 

Förskollärarnas uppfattningar pekar mot en ond spiral, där tidsekonomiska förutsättningar 

bland andra blir anledningar till att förskollärarna inte fortbildas i fysik. Bristen på utbildning 

de förblir omedvetna om barnens fysikgörande och saknar kunskaper att utveckla barnens 

fysikutforskande. Förskollärarnas omedvetenhet, bristande fysikdidaktiska kunskaper och de 

tidekonomiska förutsättningarna som finns underlättar inte för utveckling av fysikutforskande 

i förskolan och inte heller för förändringar i förskollärarnas intresse för ämnet. Den onda 

spiralen gräver sig djupare och längre ned. När förskollärarna inte synliggör barnens 

fysikutforskande, blir barnen inte medveten om att de utforskar fysik och ges i sin tur inte 

förutsättningar till att utveckla intresse för fysikämnet eller utforskande av fysikaliska 

fenomen. Barnen blir omedvetna om vad fysik är och kanske inte på riktigt möter ämnet 

förrän i högstadiet. När barnen möter ämnet har de inga tidigare erfarenheter de kan koppla 

till fysik och fysikämnet upplevs följaktligen som svårt. Deras negativa erfarenheter från 

högstadiet följer med eleverna upp i vuxenlivet och kanske vidare till olika lärarutbildningar. 

De blivande lärarna upplever fysik som svårt och väljer att inte arbeta med fysik i skola eller 

förskola och den onda spiralen fortsätter.  

 

Men genom att synliggöra arbetet med fysik i förskoleverksamheten, som är barnens första 

hållplats in i skolans värld, kan den onda spiralen brytas. Förskollärarna behöver få utbildning 

och stöd i fysikämnet så att de utvecklar både teoretiska som praktiska kunskaper och således 

vågar undervisa i fysik och tillsammans med barnen upptäcka olika fysikaliska fenomen i 

vardagen. Jag tror att bara genom att på olika sätt synliggöra för förskollärarna vad enkla 

fysikaliska fenomen innebär i arbetet med barnen kan denna onda och för tillfället destruktiva 

spiral vändas. Kanske är det fortbildningsformerna som förskollärarna i denna studie 

framhåller som leder till utveckling av fysik, kanske är det nya kollegor med större intresse 

för fysik som bidrar till synliggörandet av fysikarbetet i förskolan eller kanske är det studier 

som denna som i slutändan bidrar med att putsa förskollärarnas fysikglasögon. 

 

Metoddiskussion 

Att använda sig av intervju som metod visade sig vara en bra metod för att få tillgång till 

förskollärarnas uppfattningar och resonemang. Däremot kan min förmåga att genomföra 

intervjuer ifrågasättas. Jag använde mig av intervjuguiden som en guide och samtalet mellan 

mig och förskollärarna flöt på. Förskollärarna stod för större delen av samtalen. Det jag 

kritiserar är mitt sätt att ställa följdfrågor. Vid transkribering av materialet märkte jag att jag 
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istället för att ställa öppna följdfrågor, istället ställt följdfrågor av ledande karaktär och 

därmed kan studiens trovärdighet, dess validitet ifrågasättas. Hade jag inte ställt dessa ledande 

frågor hade förmodligen uppfattningarna och resultaten i studien varit annorlunda, då 

förutsättningen för att man verkligen ska få reda på människors verkliga uppfattningar är att 

frågorna är öppna enligt Dahlgren och Johansson (2015). 

 

Vid databearbetning och analys av datamaterialet fick jag i slutändan också för att kunna 

hantera materialet utifrån fenomenografisk teori och metodansats fatta ett beslut där stora 

delar av intervjumaterialet sållades bort mot bakgrund i studiens frågeställning och vad jag i 

studien ville ta reda på. I och med detta har förskollärarnas uppfattningar urskilts ur det 

transkriberade materialet utifrån kategorierna egna kunskaper, fortbildningar och 

förutsättningar för fysik i förskolan. Utifrån fenomenografisk teori speglar inte studien öppet 

och förutsättningslöst förskollärarnas uppfattningar om fenomenen, då studien inte 

representerar hela intervjumaterialet utan bara delar. Berättelser som har sållats bort och inte 

presenteras i analys och resultatkapitlet är således berättelser om hur de arbetar i 

verksamheten i allmänhet, exempel på vad fysik är och andra berättelser som inte är av 

signifikans för denna studie även om det kunnat bidra med ett annorlunda resultat med hjälp 

av andra teorier. Dahlgren och Johansson (2015) framhåller att forskaren i det första steget i 

analys ska vara selektiv och välja ut de mest signifikanta passagerna i intervjuerna. Utifrån 

kategorierna egna kunskaper, fortbildning och förutsättningar för fysik i förskolan har ett antal 

olika uppfattningar analyserats fram som vid jämförelser med originaltranskriptionerna stämt 

bra överens och speglar essensens i förskollärarnas berättelser och åsikter. Vid Steg 2 

kondensation, sållades mycket text bort och de kortaste passagerna innehöll inte mer än en 

mening medan de längre bestod av bara några meningar. Vissa passager av intervjuerna 

sorterades bort för att jag var osäker på om det var mina uppfattningar som representerades 

eller om det var förskollärarnas. I resultatkapitlet representeras därför bara förskollärarnas 

uttalade uppfattningar och inte andra vagare uppfattningar som kunnat urskiljas i 

förskollärarnas resonemang men då med risk för att det är mina uppfattningar som också 

representeras, vilket inte skulle stärka trovärdighetsgraden i texten utan snarare sänka den. 

Fenomenografisk teori och metodansats i sig fungerade bra i analys av datamaterialet. En 

rädsla hos mig fanns att jag genom de korta passagerna förlorat kontexten i informanternas 

berättelser. Vid jämförelser speglade de utklippta passagerna originaltranskriptionerna. Den 

fenomenografiska teorin intresserar sig för uppfattningar, samma informant kan ha flera 

uppfattningar varav dessa kan vara motstridiga (Marton (1981). Några av passagerna från 

samma informant visade sig vara motstridiga och något jag brottades med, den teoretiska 

utgångspunkten hjälpte mig att rikta fokus mot uppfattningarna istället för att analysera 

konflikten bakom informantens resonemang.  

 

Fenomenografin som teori enligt Marton (1981) och Dahlgren och Johansson (2015) utgår 

utifrån att världen är föränderlig och förändras i takt med människors individuella kunskaper 

och erfarenheter förändras, detta gör att när en forskare ska försöka tolka människors 

uppfattningar också påverkas av sina egna erfarenheter och kunskaper och samhällets rådande 

tankar om fenomen. Nilholm (2016) påpekar att forskare oavsett vilka glasögon de än tar på 

sig eller vilka teorier de utgår ifrån inte kan tolka datamaterial förutsättningslöst. Resultaten i 

studien oavsett förmåga att tolka förutsättningslöst blir just tolkningar av förskollärares 

uppfattningar om deras kunskaper, fortbildning och förutsättningar för fysik i förskolan. Om 

studien genomförts av någon annan utifrån fenomenografiskt förhållningsätt hade 
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förmodligen resultaten sett annorlunda ut just av den anledningen att det är en någon annan 

som genomför studien, som är influerade av sina erfarenheter och kunskaper. Skulle en annan 

metodansats kunnat användas för att samla in data som bekräftar eller ger alternativa resultat 

till denna studie? Tidigare forskning på området (Walan & Rundgren, 2014; Andersson och 

Gullberg, 2014; Larsson, 2016 och Harlen och Holroyd, 1997) visar att det går att få fram 

liknande kvalitativa uppfattningar utifrån olika förhållningsätt och ingångar. Studiens resultat 

snarare bekräftar tidigare forskning som har gjorts än motsätter sig dem, vilket skapar en 

starkare tillförlitlighet till denna studies resultat. Skulle andra strategiska urval göras 

exempelvis förskolor med fysikutbildad personal, skulle förutsättningar för att alternativa 

resultat framträder öka och uppfattningar i linje med de Elfström m.fl. (2014) presenterar 

kunna mötas eller ifrågasättas. 

 

Slutsatser  

Enligt Skolinspektionen (2017) arbetar inte majoriteten av förskolorna utifrån läroplanens 

målområden och behöver därför utvecklas mer. Förskollärarnas uppfattningar kring deras 

kompetenser och arbete med fysik i förskolan i denna studie är i linje med Skolinspektionens 

rapport. Tidigare forskningsstudier (Walan & Rundgren, 2014; Andersson & Gullberg, 2014; 

Harlen & Holroyd, 1997; Larsson, 2016 och Hansson m.fl., 2014) och läroböcker för ämnet 

(Elfström m.fl., 2014) argumenterar för vad och på vilket sätt förskollärarna behöver 

kompetensutveckling för att den naturvetenskapliga och därmed fysikaliska undervisningen i 

förskolor och skolor ska utvecklas. Sammantaget behövs kunskaper om barns utveckling, 

kunskaper om pedagogisk dokumentation och ämnesdidaktiska kunskaper i fysik (vad, hur 

och varför). Förskollärarna i studien delar i olika grad uppfattningen om att de är osäkra på 

hur de ska undervisa i fysik i förskolan och att detta inte beror på deras kunskaper i barns 

utveckling, inte på kunskaper i pedagogisk dokumentation utan på deras ämnesdidaktiska 

kunskaper i fysik. Vilka ämnesdidaktiska kunskaper som behöver utvecklas skiljer däremot. 

De uttrycker bland annat uppfattningar om att de vill kompetensutvecklas i såväl teoretiska 

som praktiska kunskaper. De vill utveckla teoretiska kunskaper för att skapa egen förståelse 

och kunna förklara fenomen för barnen. De vill utveckla praktiska kunskaper för att de inte 

vet hur de ska vidareutveckla barnens omedvetna görandepraktik till medveten lärandepraktik. 

Andra uppfattningar är att förskollärarna bara behöver utveckla endera teoretiska eller 

praktiska kunskaper för att de ska kunna bedriva en fysikundervisning som stämmer överens 

med läroplanens intentioner. Skolinspektionens (2017) rapport visar att det är från 

görandepraktiker till lärandepraktiker som förskolor i Sverige behöver utvecklas. Denna 

uppfattning framträder även hos förskollärarna i denna studie. Studien visar emellertid också 

förskollärarnas uppfattningar kring vilka förutsättningar som finns för kompetensutveckling 

och undervisning av fysik i förskolan. Förutsättningar som framträder är att deras intresse och 

barnens intresse får styra för verksamhetens innehåll, utforskande och lärande. Deras 

ämneskunskaper i fysik och omedvetenhet kring fysikutforskandet är också faktorer som 

framträder för fysik i förskolan. Dessa förutsättningar kan enligt Hanssons m.fl. (2014) studie 

förändras genom utbildning i fysik eller Andersson och Gullbergs (2014) med utbildning som 

har fokus på barns utveckling och lärande. Fler uppfattningar har utöver det ovannämnda 

kunnat urskiljas och dessa är möjligheter till kollegialt lärande samt bristande tid och 

ekonomiska förutsättningar. Dessa är svåra för förskollärarna att styra och något de får 

förhålla sig till, då dessa enligt förskollärarna hör till förskolechefs och kommuns ansvar och 

också styrs av dem.  
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Resultaten i studien visar på en medvetenhet bland förskollärarna om de tidsekonomiska 

begräsningarna och att de utifrån dessa begränsningar där av vill ha eller söker 

kompetensutvecklingsformer utifrån tids- och ekonomiskt effektivt perspektiv. De söker 

fortbildning i form av workshops, kollegialt lärande av olika slag, läsa på egen hand eller 

kompetensutveckling i form av lärarlyft på nära håll och under arbetstid och innehåller 

teoretiska som praktiska inslag, där materialet ska vara sådant som vanligen går att hitta i 

verksamheten.  

Vidare Forskning  

Med bakgrund i denna undersöknings resultat och slutsatser skulle det vara intressant att i 

vidare forskning undersöka och ta fram olika tidsekonomiskt effektiva fortbildningsprogram 

eller kurser med både teoretiska och praktiska inslag där förskollärare kan förbättra sin 

förståelse för fysik och hur de ska undervisa i fysik. Skulle alternativa utbildningar som möter 

förskollärarna ute i verksamheten göra någon skillnad för hur förskollärarna ser på fysik och 

förändra deras arbete med fysik i förskolan? Närmare denna undersökning skulle det vara 

intressant att göra en jämförande studie där förskolechefers uppfattningar kring förskollärares 

fortbildningsmöjligheter undersöks, då förskolechefen är den som enligt Skolverket (2016) 

bär det yttersta ansvaret för att strävansmålen och kraven skrivna i förskolans läroplan arbetas 

med och följs.  

 

Kommuners olika fortbildningsstrategier och program för fortbildning av förskollärare skulle 

också kunna undersökas, med syfte att hitta en variation i tillvägagångsätt för fortbildning 

genom att hitta strategier som skapar goda förutsättningar för förskollärare till 

kompetensutveckling. 

Alternativt skulle en jämförande studie kunna göras utifrån ett ännu striktare urval, där 

förskollärares undervisningsförmåga undersöks med fokus på att jämföra förskollärare med 

goda kunskaper och utbildning i fysik med förskollärare med mindre bra kunskaper och ingen 

utbildning i fysik. Utifrån en fenomenografisk teori skulle fler uppfattningar kunna urskiljas 

än i denna studie. Studiens resultat visar på en mättnad bland uppfattningar som kan vara 

kopplat till förskollärarnas förhållningsätt och icke utbildning i fysik. Förskollärare med goda 

kunskaper i fysikdidaktik och/eller har djupare utbildning i fysik finns inte representerad i 

denna studie. Förmodligen skulle en representation av fysikkunniga förskollärare skapa fler 

uppfattningar och en djupare förståelse över vilka konsekvenser förskollärares kompetenser i 

fysik har för fysikundervisningen i förskolan. 

Studiens bidrag 

Med bakgrund i studien visade det sig att förskollärarna inte arbetade så mycket med fysik för 

att de bland annat inte var medvetna om vad fysik var och är. Med denna studie hoppas jag att 

i genomförande av studien synliggjort fysikämnet ute bland förskolorna och lyckats lyfta 

fysiken på ett sätt där förskollärarna nu tar på sig sina fysikglasögon ser över sin verksamhet 

och deras arbete med fysik. Studiens bidrag till tidigare forskning är att problematiken kring 

förskollärares kompetenser i fysik och förutsättningar för fysikundervisning belyses 

ytterligare. 
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Bilagor 1 - Informations- och 

Samtyckesbrev  
 

Jag heter Rebecka Vahlström och läser Förskollärarprogrammet på Karlstad Universitet. Det 

är nu dags för mig att skriva mitt examensarbete. Syftet med studien är att undersöka vilka 

kompetenser förskollärare lyfter som centrala i sin egen undervisning av fysik samt att 

undersöka förskollärares behov av fortbildning inom ramen för fysikundervisning i förskolan. 

Studiens resultat kan bidra till fördjupad förståelse av vad förskollärarna vill lära sig mer om 

och i direkt följd vad olika fortbildningskurser i anslutning till fysikundervisning i förskolan 

ska fokusera på.  

I arbetet kommer jag genomföra enskilda intervjuer med förskollärare under vecka 49. 

Intervjuerna beräknas ta omkring 30 - 60 minuter och kommer att spelas in på ljudfil. Studien 

kommer att följa vetenskapsrådets forskningsetiska krav. Deltagare och insamlat datamaterial 

i studien kommer behandlas utifrån konfidentialitet- och nyttjandekravet, det innebär att 

uppgifterna och det datamaterial som samlats in inte kommer att spridare till obehöriga. 

Uppgifter och datamaterial kommer att göras om så att det inte kan spåras tillbaka till 

deltagande. Deltagande i studien är frivilligt och du har rätten att avbryta ditt deltagande när 

som helst och utan närmare motivering. 

 

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Karlstad Universitet som i sin 

slutversion läggs ut på databasen Diva.  

 

Jag vill gärna ha ditt svar så fort som möjligt! 

 

Tack på förhand att du vill delta i arbetet. Vid frågor eller för mer information får du gärna 

kontakta mig på telefon eller email.  

 

Med vänliga hälsningar Rebecka Vahlström   

 

 

 

 

 

 

Samtycke till medverkande i studie 

 

 

Namn/ Datum 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Bakgrund 

 
Vad heter du? 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Har du fått någon kompetensutveckling eller fortbildning i kring fysik under din 

yrkesverksamma tid eller i din utbildning? 

- Vad handlade den om? 

Förhållningsätt 

 
Kan du berätta om vad fysik är för dig? (förhållningsätt, inställning) 

- Hur påverkar det dig i utformandet av fysiskaktiviteter i förskolan? 

Fysik i verksamheten  

 
I förskolan läroplan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur 

samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen samt utvecklar sin förmåga att urskilja, 

utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap 

 

Hur arbetar DU med fysik i verksamheten utifrån dessa mål? 

- Kan du ge något exempel? 

o Eget exempel, ni är ute och ni ser några barn som åker/springer upp och ned i 

utforskar rutschkanan. (Utforskar friktion) 

o Ett barn utforskar solkatter på väggen, kan leda till samtal om ljus, ljusspekt-

rum osv. 

o Gungan, kan leda till utforskande av viktlöshet och tyngdpunkt, leda vidare till 

diskussioner om rymden. 

o Använda instrument för att undersöka hur ljud och vibrationer hänger ihop. 

Lägga material olika material på en trumma.  

 

- Hur kommer det sig? 

- Handlar det om lärarinitierade praktiker? Eller barninitierade?  

- Är det spontana eller i planerade aktiviteter som fysiken får utrymme? 

- Hur finner du balans mellan den egen planering och lyhördheten till barnen i fy-

siskaktiviteter?  
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Egna kompetenser  
Hur ser DU på dina kunskaper i att undervisa i fysik? 

o Hur upplever du dina Kunskaper om ämnet fysik? (vad) 

 Vetenskapliga begrepp? Vardagliga begrepp? (Vad, Hur) 

o Kunskaper i att dokumentera? Pedagogiska dokumentation? (Vad) 

o Kunskaper om barns lärande och utveckling? (vad) 

o Kunskaper om varför barn ska lära sig om fysik? Dokumentation? Barns lä-

rande? (varför) 

o Hur upplever du dina kunskaper om olika metoder och tillvägagångsätt att ge-

nomföra fysikundervisning i förskolan? (Tid, plats, material) 

o Din förmåga att leda och organisera fysikundervisning? Vilken roll intar du? 

(Utforskande? Allvetare?) (Hur) 

Vilka områden känner du dig mest säker på? (Vad, hur varför) 

Utvecklingsområde 
Vilka kompetenser eller kunskapsområden känner DU att du behöver utvecklas inom för att 

bedriva en bättre fysikundervisning?  

Vad behöver Du för konkreta av redskap, utbildning, stöd för att utvecklas i det området? 

 

Avslutningsvis 
Har du något mer du vill lyfta som du tycker är relevant för området fysik i verksamheten 

eller om kompetensutvecklingsområde? 

 

 


