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Abstract 

The aim of this study is to gain an in-depth understanding of how a preschool can work with the 

subjects of science and technology in a well-thought-out way. The purpose of the study is also to 

provide more knowledge about which different ways pedagogues can use and develop the children's 

interest in technology and physics. The study is qualitative and has been carried out by studying 

documentation from social media published by the preschool. The documentation has since been a 

basis for the semi-structured interviews that were conducted. To reach the result, the 

phenomenographic analysis model has been used. 

The result shows that the three teachers interviewed at this preschool see no obstacles to working 

with the subjects of science and technology with the youngest children, 1-3 years, even though they 

lack a formal in-depth education in the subjects. The preschool teachers only see opportunities. To 

create the best conditions for teaching science and technology the preschool has worked out a 

community of practice inspired by Reggio Emilia. 

Keywords 

Science in preschool, technology in preschool, preschool teachers’, the youngest children 1-3 years, 

children's interests, working methods, community of practice, Reggio Emilia. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse av hur en förskola kan arbeta med ämnena 

naturvetenskap och teknik på ett genomtänkt sätt. Avsikten med studien är också att bidra med mer 

kunskap om på vilka olika sätt pedagoger kan ta tillvara och utveckla barnens intresse för teknik och 

fysik. Studien är kvalitativ och har genomförts genom att studera dokumentation från sociala medier 

som den studerade förskolan publicerat. Dokumentationen har sedan varit en grund för de 

semistrukturerade intervjuer som genomfördes. För att komma fram till resultatet som gjorts har den 

fenomenografiska analysmodellen använts.  

Resultatet som framkom ifrån de tre intervjuer som gjordes, visar att pedagogerna på denna förskola 

inte ser några hinder med att arbeta med ämnena naturvetenskap och teknik med de allra yngsta 

barnen, 1–3 år, trots att de saknar en formell fördjupad utbildning inom ämnena. Pedagogerna ser 

bara möjligheter. Förskolan arbetar Reggio Emilia inspirerat och har arbetat fram en 

praktikgemenskap, där de skapar goda förutsättningar för undervisning i naturvetenskap och teknik.  

Nyckelord 

Naturvetenskap i förskolan, teknik i förskolan, förskollärare, de yngsta barnen 1–3 år, barnens 

intressen, arbetssätt, praktikgemenskap, Reggio Emilia.
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Inledning 

Jag har valt att studera och skriva om ämnena naturvetenskap och teknik i förskolan för de yngsta 

barnen, 1–3 år, eftersom under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har jag saknat arbetet 

med ämnena teknik eller fysik, med de yngsta barnen. Min undran är, varför arbetar inte 

pedagogerna med det på ett aktivt sätt? Eller är det så att pedagogerna är medvetna om att de arbetar 

med ämnena utan att de benämner att det är just teknik eller fysikaliska fenomen de arbetar med just 

nu, och varför är det så? Har det med avsaknad av kunskap inom ämnet att göra? Eller att 

pedagogerna prioriterar annat? Exempelvis kan barnen leka med vatten och testa sig fram med flyta-

sjunka utan att pedagogen benämner just att pinnen flyter eller att stenen sjunker. Barnen kan även 

bygga med lego eller klossar utan att pedagogerna försöker skapa ett vidare intresse. Det finns 

mycket mer som vi kan utforska tillsammans med barnen. 

Under min utbildning har vi fått en del kunskap om hur vi kan ta tillvara och utveckla barns intresse 

inom dessa ämnen. Men hur gör vi med de yngsta barnen? Vi har även fått inspiration om vad vi kan 

göra tillsammans med barnen, men hur går vi vidare? Är det kunskapsbrist eller är vi pedagoger 

rädda för att göra fel när vi tillsammans med barnen utforskar vidare?  

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) skriver bland annat om att lärarna behöver vara 

inlästa i ämnena för att kunna förstå barnens tankar och funderingar. Pedagogernas arbetssätt är 

också viktigt, som att exempelvis lyssna aktivt på barnen. Vidare skriver de om att barnens tankar 

också kan visa sig vara vetenskapligt riktiga. Viktigt blir då för oss pedagoger att lyssna in och 

spinna vidare på deras tankar. Mylesand (2007) skriver om bygg och konstruktion, att det är ett språk 

samt verktyg för barnen när de utforskar och förstår sin omvärld. Hon menar att ”allt hör ihop och 

alla delar är lika viktiga” (s. 15).  Hon skriver vidare att bygg och konstruktion många gånger 

kopplas till lek i förskolan medan pedagogerna kan se det som teknik. 

Idag är förskolans barngrupper stora och barnen sätts in i verksamheten redan i tidig ålder. 

Verksamheterna ser olika ut och det finns olika konstellationer av barngrupper. Barnen förväntas 

kunna samarbeta och utvecklas med många olika barn och pedagoger. Men hur går pedagogerna 

tillväga för att ta till vara varje barns enskilda intresse och utveckla det vidare? När jag har varit ute i 
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verksamheten har jag sett att många av de yngsta barnen visar ett stort intresse för teknik och fysik 

på många olika sätt och det är vårt ansvar som pedagoger att ta tillvara och utveckla deras intresse 

för dessa ämnen. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står det att ”förskolan ska sträva efter 

att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala 

om naturvetenskap” (s. 10). Även ”att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen 

och utforska hur enkel teknik fungerar” (s. 10). Detta är bara två av de mål som finns i läroplanen för 

förskolan. Men hur tillvaratar pedagogerna och utvecklar detta?  

Det som intresserar mig att veta mer om är, hur pedagoger i en verksamhet som arbetar med 

naturvetenskap och teknik på ett genomtänkt sätt går tillväga för att ta tillvara och utveckla det 

yngsta barnens, 1–3 år, intresse för ämnena teknik och fysik. Hur beskriver pedagogerna att de gör, 

samt hur beskriver pedagogerna att de arbetar med ämnena tillsammans med barngruppen? Skiljer 

det sig mellan hur många år pedagogerna har varit verksamma eller vilken barnsyn pedagogerna har? 

Jag känner att detta är viktigt att forska vidare om, eftersom naturvetenskap i förskolan har fått en allt 

större plats i verksamheten och handlar om mycket mer än bara biologi och kemi som det arbetas 

mest med i förskolan idag. Utifrån vad jag sett och upplevt arbetas det mest med exempelvis djur och 

natur och kemiska processer som, vad händer med bananskalet om vi slänger det i skogen?  

Naturvetenskap inkluderar även fysik och fysiken och tekniken ligger många gånger i förbindelse 

med varandra. 

Med detta arbete vill jag visa hur pedagogerna beskriver hur de gör i verksamheten för att ta tillvara 

och utveckla barnens intresse inom ämnen teknik och fysik men även att det blir en inspiration till 

andra, hur de kan göra i sin verksamhet om de inte redan gör det eller hur de kan utvecklas. 

 

Centrala begrepp 

I detta avsnitt förklaras några centrala begrepp, som benämningarna pedagog respektive förskollärare 

och när dessa används i denna uppsats. Här presenteras även en inledning kring vad teknik och 

naturvetenskap/fysik är för något.  
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Pedagog eller förskollärare 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av benämningen pedagog och menar då all personal 

som arbetar i förskolan tillsammans med barnen. Med personal menar jag både barnskötare, 

förskollärare och övrig personal som har anknytning till barngruppen. Detta för att när uppsatsen 

börjar skrivas vet jag inte vilken utbildning mina respondenter har samt att jag inte har några krav på 

utbildning på respondenterna. 

 

Teknik 

Teknik översatt till tyska Technik, eller grekiska techniko´s betyder konstfärdig eller 

hantverksmässig (Ne, 2018c). Under min utbildning fick vi en del kunskaper om teknik samt fick 

veta att teknik kan vara svårt att definiera. Jeanni Flognman (3 september 2017) presenterade i sin 

föreläsning att teknik är; att människan använder sig av olika verktyg samt metoder för att tillgodose 

sina behov och för att uppnå sina mål. På Teknikbankens hemsida har Niklasson och Rosvall (2014) 

skrivit bland annat, att teknik och naturvetenskap ofta har anknytning med varandra och skapar 

samband. Det är vi människor som skapar föremålen för att underlätta vår egen vardag.  

 

Naturvetenskap/Fysik 

Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors och Vikström (2015) skriver att ”naturvetenskapen har 

uppstått ur människans behov av att finna svar på frågor om hur vår värld kan beskrivas och 

förklaras” (s. 22). Vi försöker med naturvetenskapens hjälp förstå och förklara vår omvärld med 

hjälp av ord och begrepp till skillnad mot tekniken, där människan använder verktyg för att uppnå 

sina mål. Fysik, på latin phy´sica, betyder läran om naturen och (theōriʹa)physikēʹ är grekiska och 

betyder naturundersökning eller undersökning av tingens väsen (Ne, 2018a).  
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Syfte 

Syftet med studien är att få fördjupad förståelse av hur en förskola kan arbeta med ämnena 

naturvetenskap och teknik på ett genomtänkt sätt. Avsikten med studien är också att bidra till mer 

kunskap om på vilka olika sätt pedagoger kan ta tillvara och utveckla barnens intresse för teknik och 

fysik. 

Frågeställningar 

• På vilka olika sätt beskriver pedagogerna sitt arbete med ämnena teknik och fysik i 

barngruppen? 

• Hur beskriver pedagogerna att de kan tillvarata och utveckla de yngsta barnens intresse för 

teknik och fysik? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

I kapitlet redovisas några nedslag i den forskning som finns inom områdena kring naturvetenskap 

och teknik i förskolan. Först kommer beskrivningar om naturvetenskap i förskolan som senare går 

över till teknik i förskolan. 

Att arbeta med naturvetenskap  

Elfström, m.fl. (2014) och Sundberg (2016) skriver om att pedagoger ofta, i olika verksamheter, 

prioriterar andra ämnen än naturvetenskap och detta på grund av att de saknar kunskap inom ämnena 

naturvetenskap. Men det kan även vara så att vissa pedagoger kan tycka att barns tankar om 

naturvetenskapliga fenomen är för svåra eller inte realistiska för att utforskas vidare och i och med 

detta inte spinner vidare på barnens nyfikenhet. Elfström, m.fl. hävdar dock att barn har tankar och 

idéer som kan visa sig vara vetenskapligt riktiga och det är då upp till oss som pedagoger att utforska 

detta tillsammans med barnen. De menar att ett meningsfullt lärande sker när pedagogerna stannar 

upp, lyssnar in barnen, och visar att de är intresserade av barnens tankar och funderingar. 

Pedagogerna ska vara närvarande för att kunna utmana barnen där de är, så att de får erfara nya 

kunskaper. Att vara ämneskunnig är rimligen en förutsättning i många fall för att kunna utforska 

tillsammans med barnen menar Elfström, m.fl. 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det att vi ska skapa förutsättningar för utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära. Med det menas att vi ska ta tillvara barnens egna intressen och 

erfarenheter. Barnens alla tankar och idéer skapar mångfald i deras lärande om det tas tillvara. Vi i 

förskolan ska också ge barnen förutsättningar till att utveckla intresse och förståelse för naturen och 

dess olika kretslopp men också kunnande om vad som finns i naturen. Till detta hör även fysikaliska 

fenomen och kemiska processer. Läroplanen betonar att vi ska utveckla barnens olika förmågor där 

de kan tillägna sig kunskaper om naturen och miljön. I Förskola i utveckling 

(Utbildningsdepartementet, 2010) står det att barnens omgivning är full med företeelser som kan 

sättas i förbindelse med naturvetenskap och dessa upptar ofta barnens spontana nyfikenhet och 

intresse. På liknande sätt menar Larsson (2016) att fenomen är undersökningsbara och genom att 

kommunicera med barn kan kunskap och förståelse inhämtas av barn och vuxna. Men att det är 

viktigt att pedagoger tar sig an hur dessa kan utforskas med yngre barn. Elfström, m.fl. (2014) anser 

att ämneskunskapen pedagogerna har, ska tillföra barnen något som de inte har. Pedagogens uppgift, 
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om hen är ämneskunnig, blir att lyssna in barnen och möjliggöra för mera utforskande. Läroplanen 

lägger vikt vid att pedagogerna skapar förutsättningar för barnens utforskande för natur och miljö. 

Elfström, m.fl. lägger också stor vikt vid pedagogernas sätt att kommunicera och att det är en 

förutsättning att pedagogerna känner till de ’rätta’ termerna inom de naturvetenskapliga ämnena för 

att hjälpa barnen med sina undersökningar. Det är på detta sätt som pedagogen kan påverka i den 

naturvetenskapliga undervisningen. 

Elfström, m.fl. (2014) beskriver att genom att anta ett undersökande och utforskande arbetssätt kan 

man närma sig det naturvetenskapliga arbetssättet eftersom båda startas upp på ungefär samma sätt 

och att de olika momenten i processen kan likna varandra. Det som kännetecknar arbetssätten är att 

det handlar om att studera olika fenomen med hjälp av olika metoder, processer och vinklar. De 

betonar att det är lärarnas förhållningssätt samt barnsyn som påverkar och skapar möjligheter till att 

naturvetenskap och utforskande får en plats i verksamheten. Men de skriver också att miljön har en 

bidragande effekt till barnens nyfikenhet.  

Teknik i förskolan 

Mylesand (2007) skriver att bygg och konstruktion finns runt omkring oss hela tiden utan att vi 

reflekterar över det. Det kan vara huset vi bor i, vägen till förskolan eller staketet runt förskolan och 

så vidare. Hon hävdar även att bygg och konstruktion inte ska skiljas åt, utan dessa hör ihop. Barnen 

i förskolan erbjuds bygg och konstruktion med många olika material. Mylesand menar att bygg och 

konstruktion är ett språk och ett verktyg som barnen kan använda sig av när de utforskar, förhåller 

sig till och förstår sin omvärld.  

Bygghörnan enligt Mylesand (2007) ska vara en mötesplats för alla vare sig de är pojkar eller flickor. 

Det är vårt ansvar som pedagoger att se till att alla har möjlighet att vistas där. Pedagogerna ska 

skapa förutsättningar så att alla kan bygga med något material, oavsett vilket och vilken ålder barnet 

har. Skolverket (2016) har som strävansmål att barnen också ”utvecklar sin förmåga att urskilja 

teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” (s. 10). Mylesand betonar även vikten med 

hur bygghörnan möbleras med bord, mattor, lådor och tillgänglighet på material att använda sig av 

vid sitt bygg och konstruktions-tillfälle. Bygghörnan som mötesplats ger barnen möjlighet att dela 

med sig av kunskaper samt skapa nya om teknik. Men det är inte bara teknik med bygg och 

konstruktion som barnen kan erfara i bygghörnan, utan som Mylesand menar, att andra skapande 

aktiviteter, matematik, empati och mycket mera finns i bygghörnans mötesplats. 
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Mylesand (2007) säger att vi lever i ett IT-samhälle där vi ständigt blir påverkade av den information 

som sprids, inte minst barnen. Detta är något som vi måste ta ställning till. Det är personalen i 

förskolan som ansvarar för att barnen utmanas i sina intressen för teknik och naturvetenskap. Men de 

ska också utmanas på ett sådant sätt att deras nyfikenhet kvarstår och att de får kunskap om 

naturvetenskap och teknik (Skolverket, 2016). Men hur förklarar vi för barnen vad teknik är? I 

Förskola i utveckling (Utbildningsdepartementet, 2010) står det bland annat om, att barn behöver 

grundläggande teknik-förståelse för att ta sig an all teknik de möter i vardagen. Vi i förskolan ska 

tillsammans med barnen undersöka och utforska vardagsfenomen och teknik på ett lekfullt sätt. Det 

står även att barnen ska ges möjligheter att försöka uppfatta hur teknik kan användas. 

Trageton (2009) hävdar att lek med olika material, som är ostrukturerade och formbara, kan utveckla 

barnens fantasi och kreativitet. Han menar att vi vuxna inte tror att barnen har kunskapen om att 

fantisera ihop något under sin lek, och därför köper leksaker till barnen. I läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2006) står det att barnen ska få nyttja material och teknik för att kunna skapa och 

kommunicera och detta är bara några av de uttrycksformer barnen kan använda sig av. Tekniska 

föremål ska också barnen få ta del av i sina skapande processer. Detta kan vara digitala saker som 

surfplatta, overhead, blue-bot med mera, men även sådant som inte är digitalt som en ficklampa eller 

dammsugare. 

Mylesand (2007) betonar vikten med dokumentation. Det är genom dokumentation som vi kan 

synliggöra för både barn och oss själva om barnens olika bygg-processer. Att synliggöra för barnen 

visar också att vi är intresserade och försöker förstå. Vi kan även skapa en större förståelse för 

varandra genom dokumentationen. Det krävs dock en närvarande pedagog i barnens bygg- och 

konstruktions-processer. En pedagog som utmanar och ställer frågor till barnen, att prova olika sätt. 

Mylesand lägger även vikt vid att vi lär i samspel med varandra inte bara barn-barn utan vuxen-barn 

och barn-vuxen. Hon menar att vuxna dock måste våga ta ett steg tillbaka ibland och låta barnen lära 

sig själva i samspel med varandra. 

Verksamhetsperspektiv på förskolans naturvetenskap 

Sundberg (2016) skriver att förskolans praktikgemenskap har en påverkan på hur mycket barnen i 

förskolan erbjuds naturvetenskap. Praktikgemenskap förklaras enligt författaren att det är ”den 

historiska och kulturella identitet som en verksamhet har” (s.31). Hennes kapitel, tar sin 

utgångspunkt i forskningsresultatet om att praktikgemenskapen har en betydelse för hur mycket och 
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hur barnen erbjuds naturvetenskap i förskolan. Sundberg vill ge arbetslag i förskolan kunskaper om 

hur de själva kan se över sitt arbetssätt med naturvetenskap och vilka möjligheter som finns.  

Sundberg (2016) menar att pedagoger i verksamheten har fått ett allt större ansvar att undervisa om 

naturvetenskap men att detta kan se olika ut beroende på vilken verksamhet det är och frågan är, 

varför det är så? Vidare påstår hon att vissa förskolor kan ha svårt att komma igång med 

naturvetenskap, medan det också kan bero på pedagogernas kompetens inom ämnet. Hon menar att 

pedagogerna behöver öka sin kunskap inom naturvetenskap samt hur de kan sätta ord på barns 

lärande i ämnet. Hon uttrycker även att, ur ett förskoleperspektiv kan pedagogerna känna sig osäkra 

hur de ska arbeta med naturvetenskap tillsammans med barnen. Hansson, Löfgren och Pendrill 

(2014) påstår att barn ska få möta naturvetenskap i tidig ålder och att den ska tas tillvara genom 

barns vardagliga erfarenheter. De menar att vi ska utgå från barnens perspektiv för att kunna fånga 

deras intresse. Naturvetenskapen bör vara en naturlig del i verksamheten. Pedagogerna tar till vara 

barnens intresse och frågor och bygger vidare på det. Dock bör inte alla situationer bli undervisning. 

Vissa situationer kan vara över barns och pedagogers förmåga, för att kunna ta till vara kunskapen 

som inhämtas.  

Sundberg (2016) gick vidare för att få mer kunskap om hur förskolor arbetar med naturvetenskap. 

Enkäter skickades ut och de förskolor som var mest intressanta att studera vidare valdes ut. Hon 

besökte fjorton förskolor som var mest intressanta för att observera och filma både vanlig 

verksamhet och planerade aktiviteter under en treårsperiod. Intervjuer gjordes också med pedagoger 

både i grupp och enskilt. Detta för att ta del av deras tankar och barns lärande, samt hur de arbetar 

med uppdraget och läroplansmålen. Hon genomförde även videostimulerande samtal, där fokus låg 

vid lärandeobjektet pedagogerna planerat. Videostimulerande samtal beskrivs som en reflektion över 

en aktivitet som genomförts där man samtalar utifrån hur aktiviteten har gått utifrån bilder och filmer 

som tagits under själva aktiviteten. 

Resultaten Sundberg (2016) kom fram till var, att förskolorna gav barnen goda förutsättningar för 

naturvetenskapligt innehåll samt, att undervisning bedrivs där barnen får möjlighet till reflektion. 

Befintlig kunskap prövas genom ett undersökande arbetssätt. Resultaten visade också att det var 

barnens nyfikenhet som följdes för att utforska naturvetenskapen. Dock visade observationerna att 

det planerade lärandeobjektet ibland kom i skymundan och aktiviteten fick ett nytt innehåll. Detta 

kallar hon lärandeobjektets flyktighet. 
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Sundberg (2016) betonar att praktikgemenskapens roll har betydelse för hur naturvetenskaplig 

undervisning genomförs i förskolan. Hon menar utifrån sina analyser ”att både en fungerande, stark 

praktikgemenskap och ett förhållningssätt där förskollärarna ser planerade lärandeobjekt som något 

naturligt i verksamheten, var viktigt för att ’hålla fast’ i naturvetenskapliga innehåll” (s. 39), dock 

kan det fortfarande vara så att lärandeobjektet blir flyktigt.  

Forskning om att utgå från barns frågor 

I linje med Hanssons m.fl. (2014) tankar om barnperspektiv, att vi ska utgå från barnen, skriver 

Thulin (2010) att det är viktigt som pedagog, att ta vara på barns olika frågor inom de olika ämnena. 

Författaren nämner också att lärarens frågor till barnen är av stor betydelse, öppna eller slutna frågor. 

Öppna frågor ger barnen möjlighet att tänka efter och komma fram till nya frågor och utforskande, 

medan med en sluten fråga söker pedagogen efter ett rätt svar. Vidare menar författaren att öppna 

frågor kan främja barns nyfikenhet och främja deras kreativitet. Att låta barnen driva intresset framåt 

läggs det också stor vikt vid. Även om motfrågorna är öppna i konstruktionen ska inte läraren ställa 

för många. Hansson, m.fl. menar att frågorna kan formuleras så att barnen fortsätter att vara 

intresserade och håller sig sysselsatta inom ämnet. Deras studie utgick från en kurs som pedagoger 

gått i samband med ”Förskolelyftet”, där fokus låg vid att arbeta med naturvetenskap utifrån barns 

frågor i vardagen. Pedagogerna fick alltså öva på att identifiera frågor och situationer som kan vara 

startpunkter för naturvetenskapligt lärande, ”fånga tillfället” som författarna skriver. I slutet av 

kursen skulle pedagogerna samla in frågor som barnen ställde, och vilka de själva ansåg kunde leda 

till lärande inom naturvetenskap. Frågorna kom att ligga till grund för deras studie, innehållsanalys, 

som genomfördes med ett naturvetenskapligt perspektiv.  De kom fram till att förskollärare utifrån 

vardagen i förskolan behärskar eller genom erfarenhet lär sig att, lägga märke till sådana frågor och 

situationer. Vidare menar de att när pedagoger utbildar sig behöver de lära sig hur de kan utforma 

meningsfulla naturvetenskaps aktiviteter så barnen få en naturvetenskaplig förståelse.   

Thulins (2010) studie utformas där tidigare forskning om barns lärande och en förändrad syn på 

förskolans uppdrag ligger till grund. Hon menar att vissa barn kan ha svårt att förstå olika fenomen 

och det är då ’bättre att bara’ låta dem testa sig fram. Andra barn kan dock utveckla sitt kunnande om 

olika processer och utvecklar på så sätt sin förståelse för olika fenomen. Undersökning är av största 

vikt för att skapa intresse för ämnet. Författaren vill även att vi, i samband med 

undersökningsprocessen, ska samtala med barnen och hjälpa dem att sätta ord på det som händer, 
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samt ta barns frågor på allvar. Genom att rikta barnens intresse mot vardagliga händelser kan ett 

större intresse för naturvetenskap utvecklas. Läggs teknik till, kan intresset bli ännu större.   

Thulin (2010) påstår, att barns frågor är deras sätt att uttrycka sin nyfikenhet på. Viljan finns hos 

barnen att undersöka och förstå sambanden mellan olika fenomen. Genom att vi studerar barns frågor 

kan olika lärprocesser formas. Barns frågor är viktiga att beakta och ta hänsyn till för att de är 

meningsfulla för barnen och deras kunskapsskapande. I likhet med Thulin menar Hansson, m.fl. 

(2014) att innehållet i barns frågor utifrån vardagsituationen kan vara en utmaning för pedagogerna, 

att skapa nya lärandesituationer utifrån dessa. De menar att vi ska vara medforskande för att barnen 

ska kunna söka svar på sina frågor. Att söka svar på barns frågor på ett medforskande sätt kan ske 

med hjälp av olika tekniker. Pedagogerna kan exempelvis ställa ledande frågor för att föra barnens 

utforskande vidare.  

I forskningen om att utgå från barns frågor använder Thulin (2010) sig av video-observationer för att 

kunna studera barns frågor. Författaren undrar vad barnen ställer frågor om i ett temaarbete. 

Observationstillfällena var av olika längd men dokumenterades i helhet. Hon kom fram till att tiden 

de arbetar med ett projekt inte har någon betydelse för hur många frågor barnen ställer under varje 

tillfälle. Författaren kom även fram till att de flesta barnen ställer frågor för att få veta något om 

lärandeobjektet, alltså det fenomen som studeras. Barnen vill oftast delta. Deras frågor kan ses som 

en vilja att dela med sig av sina upplevelser och av innehåll. Barnens frågor ”kan utgöra en 

betydande didaktisk utgångspunkt för barns kunskapsutveckling” (s. 38). Till sist menar författaren 

att när vi arbetar med olika teman och fenomen, ska vi ta hänsyn till barns egna frågor av olika 

anledningar. Genom att vi lärare lyssnar till barnen, ger vi dem möjlighet att visa sin utgångspunkt ur 

deras perspektiv. Resultatet för studien visar att om vi ger barnen möjlighet att ställa frågor, ökar 

nyfikenheten till att undersöka och se samband mellan olika fenomen.  

Teknik som undervisning genom lek 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) har leken en stor plats. Pedagogerna ska på ett 

medvetet sätt använda sig av lek för att främja utveckling och lärande. Det är genom lek som barnen 

ges förutsättningar för utveckling, men det är även genom lek som fantasi, symboliskt tänkande, 

samarbete och förmåga att lösa problem utvecklas. Hallström, Elvstrand och Hallberg (2015) påstår 

att i den fria leken och i planerade aktiviteter använder sig barnen av teknik, samt olika material. I 

deras studie gjordes observationer och de såg att de yngsta barnen hade vissa begränsningar av 
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material på grund av säkerhetsskäl. Men de såg också att alla barn, oavsett kön, använde sig av olika 

material i olika bygg- och konstruktionslekar. De såg att pojkarna hade ett mer avancerat teknik-

bygge i sin lek än vad flickorna hade men att flickorna i sin lek integrerade med teknik på ett annat 

sätt. De byggde till exempel något som de behövde för att fortsätta sin lek. I studien observerade de 

också olika lådor som fanns i verksamheten, med material för olika konstruktionslekar som barnen 

kunde använda sig av. Leken kunde pågå i olika rum och överskridas från exempelvis ett yrke till ett 

annat eller blandat. Som det står i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) att ”barnen ska kunna 

växla mellan olika aktiviteter under dagen Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, 

fantasi och kreativitet i lek och lära” (s. 7).  

Elm (2008) påstår att leken har betydelse för barns lärande, men det är även upp till pedagogen att 

uppmärksamma och utmana barnen för att de ska få en positiv utveckling. Pramling Samuelsson och 

Johansson (2006) och Skolverket (2016) menar att lek och lärande hör ihop. Elm menar att det ingår 

i pedagogens uppdrag att rikta barnen mot ett specifikt innehåll. Elm Fristorp (2012) hävdar att vi 

dock inte ska tvinga fram lärprocesser bara för att de ska ske en kunskapsöverföring. Pedagoger ska 

tillsammans med barnen skapa förutsättningar för meningsskapande processer. Detta är något som 

Pramling Samuelsson och Johansson vill visa med sin studie, att pedagogerna har en viktig roll i lek 

samt i planerade aktiviteter. I sin studie ville de undersöka dimensionerna av lärande i lek och 

dimensionerna av lek i lärande. De ger exempel på två konkreta samspelssituationer som var olika av 

karaktär. Den första var en måltidssituation och den andra var under fri lek. De diskuterar de 

didaktiska aspekterna som kan ge tillfälle och hindra integration mellan lek och lärande. De kom 

fram till att lek och lärande är svårt att separera. De menar utifrån sin studie att den lekfulla 

upplevelsen och lärandet värderas högt av lärarna. Det är som Skolverket menar med verksamhetens 

grundläggande värden att verksamheten ska ordnas så att den främjar ”alla barns utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära” (s.4).   

Svensson (2011) skriver att vi lever i ”växelverkan mellan föremål, processer, system och 

människor” (s. 15). Genom att ge barnen möjlighet att undersöka tekniken som finns idag, kan deras 

insikt öka om hur teknik fungerar och verkar, men de får inte hela kunskapen om i vilket 

sammanhang den används i samhället. Hon menar att vi behöver mycket kunskaper om teknik för att 

kunna begripa en del av vår värld men även hur vi kan lösa vissa situationer som vi hamnar i. Vårt 

samhälle är fullt av teknik och det är upp till pedagogerna, dock inte enbart pedagogerna, att ge barn 
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förutsättningar för undervisning i teknik och tekniska system, som är anpassade för deras ålder och 

kunskapsnivå. Hennes avhandling rör just grundskolan men hon menar att om barnen får möjlighet 

att tidigt utforska teknik på olika sätt, där de får praktiska erfarenheter om hur teknik fungerar, kan 

de när de blir äldre utforska tekniken djupare och även utveckla den. Svensson menar att, om vi utgår 

från tekniska system kan barnen skaffa sig kunskap om sammanhang och om hur olika system är 

förenade. Att undervisa om tekniska system i förskolan med de allra yngsta barnen kan vara en 

utmaning men att undervisa barnen på en nivå som är anpassad för dem kan ge dem praktiska 

erfarenheter om hur tekniska system fungerar och desto äldre barnen blir kan de tidigare kunskaperna 

brytas ner i mindre delar. Hon lägger en stor vikt vid att pedagogerna bör ha kunskap om teknik för 

att kunna ge barnen de bästa förutsättningarna för lärande i teknik. Svensson menar att 

teknikundervisningen ska ordnas på ett sådant sätt att det kan kopplas samman med barnens eget 

teknik-användande. Detta för att barnen lättare ska kunna ta sig an den teknik som finns runt 

omkring dem och som kan hjälpa dem att underlätta sin vardag, men de ska också få kunskaper om 

att tekniken inte används av alla, på lika sätt. 

Teoretiska utgångspunkter 

Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse av hur en förskola kan arbeta med de 

naturvetenskapliga ämnena och teknik på ett genomtänkt sätt. Studien kommer att analyseras utifrån 

det sociokulturella perspektivet och i fortsättningen Reggio Emilia-filosofin med en fenomenografisk 

infallsvinkel. 

Sociokulturellt perspektiv 

I det sociokulturella perspektivet är lärande något som sker naturligt genom att vi deltar i ett socialt 

sammanhang. Vi lär oss något nytt hela tiden. Kunskapen betraktas inte som något som existerar 

enbart inom individen utan mellan individer. Detta är något som Vygotskij menade, att vi är beroende 

av den omgivande miljön och att alla människor bygger vidare på de erfarenheter individen själv 

kommit fram till (Vygotsky, 1978). I det sociokulturella perspektivet är språkanvändningen en central 

del. Genom interaktion och delaktighet skapas kunskap. Samspelet mellan individerna, i detta fall 

pedagogerna och barnen, blir viktigt. Språket är ett verktyg, alla har ett ’eget’ språk. Arbetet med det 
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sociokulturella perspektivet blir att samtala med alla språk för att alla ska förstå (Elfström m.fl., 

2014).  

Säljö (2014a) skriver att ett av de grundläggande begreppen i det sociokulturella perspektivet, är 

mediering. Om begreppet mediering beskriver Säljö det som att människor använder redskap eller 

verktyg när vi agerar i och förstår vår omvärld. Säljö säger att Vygotskij menade att människan är 

redskapsanvändare, särskilt av två typer av redskap, språkliga och materiella. Språkliga eller mentala 

redskap, menar Säljö kan vara de tecken, teckensystem eller symboler som hjälper oss att 

kommunicera med varandra. Vidare hävdar han att, genom att vi tänker och kommunicerar med 

varandra använder vi oss av kulturella redskap. De kulturella redskapen vi använder utvecklas av 

människor i vår kulturella gemenskap, som Säljö skriver att ”de är inte naturliga utan formas av 

traditioner, och de ändras och utvecklas” (s. 300). Han menar att något överförs från generation till 

generation samtidigt som det utvecklas. Ett exempel som Säljö nämner är vårt alfabet, från det 

latinska till det alfabet vi har idag. Materiella redskap är fysiska saker som människan framställt, 

som till exempel spaden för att gräva eller datorn för att skriva på istället för att skriva för hand. 

Säljö (2011) förklarar att materiella redskap även kan kallas för artefakter. Artefakten fungerar som 

en förlängning eller ett minne för att hjälpa oss med det vi vill uppnå. Säljö (2014b) menar att 

artefakterna kan hjälpa oss att se och förstå hur andra individer tänker när de utövar något.  

För att hjälpa barnen att komma vidare eller få en djupare kunskap föreslår Elfström, m.fl. (2014) att 

pedagogerna kan använda sig av, att ställa produktiva frågor så som; Hur ska vi göra nu? Hur känns 

de olika materialen? Samt hur låter det? Kan det inspireras till en utforskande verksamhet. I 

förskolan använder vi oss inte enbart av språket som hjälpmedel för att kommunicera utan också 

materiella redskap för att visa/hjälpa barnen att komma fram till en egen lösning på problemet.  

Eftersom jag har lagt fokus vid hur pedagoger beskriver hur de kan ta till vara och utveckla de yngsta 

barnens intresse för ämnena, är alla språk viktiga att använda sig av, inte bara det talade språket utan 

också kroppsspråket och bilder men även andra hjälpmedel vi kan använda oss av. Elfström m.fl. 

(2014) hävdar att det är viktigt att låta alla vara delaktiga och komma till tals, för att skapa en större 

förståelse i samspelet med varandra. Genom detta ökar också begreppsförrådet och barnens nya 

sinnliga erfarenheter. Kroksmark (2011) skriver att Vygotskij använde sig av begreppet 

internalisering. Vygotskij syftade med det begreppet till att barn får erfarenheter i samspel med andra 

människor och föremål. Barnen lär sig i sin tur vissa begrepp och ord som blir redskap för barnen. 
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Här är språket av stor vikt eftersom kunskaper delas socialt. När barnen vid senare tillfälle använder 

de nyfunna kunskaperna gör barnen dem till sina egna, genom att internalisera dem. (Vygotsky, 

1986).  

Kroksmark (2011) beskriver att Vygotskij såg att det viktigaste i lärandeprocessen är det samarbete 

som finns mellan pedagog-barn eller barn-barn. Det är genom kommunikation och lek barnen lär sig 

och detta beskriver Kroksmark som en samspelssituation. För att pedagogen ska kunna utmana 

barnen i deras lärandeprocess behöver pedagogen veta var de enskilda barnens kunskapsnivå 

befinner sig. Pedagogen ser att barnet vill lära sig och stöttar då barnet i hans eller hennes 

lärandeprocess (Kroksmark, 2011). Vygotskij använde begreppet den proximala utvecklingszonen 

(Zone of Proximal Development). Detta hör samman med hur Vygotskij såg på lärande och 

utveckling. Proximala utvecklingszonen kan beskrivas som avståndet mellan det barnet kan själv och 

det barnet kan tillsammans med andra (Vygotsky, 1978). Säljö (2014a) skriver dock att när barnen 

befinner sig i den proximala utvecklingszonen är de känsliga för hur instruktioner ges samt 

förklaringar. Det är här viktigt att pedagogen instruerar barnen utifrån deras erfarenheter. Vidare 

skriver Säljö att den proximala utvecklingszonen är när individer klarar av något som en färdighet 

eller förstå ett begrepp. I och med detta är vi redan i väg för att klara av något nytt, som han skriver 

”vi har så att säga nya erövringar av kunskaper och färdigheter inom räckhåll” (s. 305). 

Reggio Emilia-filosofin  

Dahlberg och Åsén (2011) skriver att, ”Loris Malaguzzi (1921–1994) var eldsjälen och den stora 

inspiratören för de kommunala förskolorna i Reggio Emilia” (s. 239). Reggio Emilia är en 

pedagogisk filosofi som utvecklades under 1960-talet i regionen Reggio- Emilia. Dahlberg och Åsén 

menar att, i staden Reggio- Emilia har förskolorna skapat en pedagogisk filosofi och praktik som 

utmärks för sin djupa respekt för barnens rättigheter och potentialer. Arbetet utgår från barnens 

tankar, erfarenheter och teorier och i och med detta har synen på kunskap och lärande ändrats. 

Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna filosofis kännetecken. På liknande sätt 

hävdar Åberg och Lenz Taguchi (2018) att Reggio Emilias arbetssätt inte är en metod, utan ett 

förhållningssätt. Vi ska se till barnens inre förmåga och vi måste vara lyhörda. De menar att 

pedagogerna inte kan läsa sig till exakt hur de ska göra i arbetet tillsammans med barnen eller att de 

kan följa några färdiga instruktioner hur de ska gå tillväga utan måste börja tänka själva. Vidare 
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menar de att tillvägagångssättet hur en pedagog arbetar inte går att härma utan vi behöver se till oss 

själva för att få syn på våra egna traditioner.  

Dahlberg och Åsén (2011) tycker att, eftersom vi bor i ett samhälle som ständigt förändras behöver 

vi förstå filosofin utifrån detta. Bilden av barndomen förändras och Reggio Emilia-filosofin har en 

stark tro på barnen och framtiden. Författarna säger att en egenskap för Reggio- Emilia är att den 

pedagogiska diskussionen är öppen för mångfald av olika perspektiv. De menar utifrån Loris 

Malaguzzis citat ”pedagogik genereras inte av sig själv, utan endast av att man ställer sig i ett 

kärleksfullt förhållande till och i konflikt med andra uttryck i nuet” (s. 241), att pedagogik inte 

framställs av sig själv utan det är hur vi själva ställer oss till situationen och handlar utefter den. 

Författarna poängterar dock att vi måste ha kunskap om hur det hela började, hur verksamheten vuxit 

fram, för att vi ska kunna förstå varför denna filosofi och praktik har blivit så stor samt lyckas 

utmana synen på kunskap och lärande.  

Dahlberg och Åsén (2011) lyfter fram Reggio Emilia-filosofin. Loris Malaguzzi och föräldrar i 

Reggio- Emilia byggde förskolor där de hade som utgångspunkt att barn kan tänka och handla själva 

och i och med detta kunna bygga en demokratisk grund. Tanken med Reggio Emilia-filosofin är, att 

barn kan tänka och handla själva, och detta för att Loris Malaguzzi och föräldrarna hade med i sina 

minnen att ’lydiga individer kan vara farliga individer’. Detta med tanke på vad som hände under 

andra världskriget. Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att 

förskolan ska bli en demokratisk praktik för såväl barnen som för samhället runtomkring. Barn ses 

som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare, att de är väl värda att lyssna på. Förskolan ska ses 

som ett offentligt rum. Ett rum där vi kan föra allmänna samtal och konversationer med andra. Detta 

är i särklass ett av de huvudsakliga dragen i filosofin.  

Loris Malaguzzis syn på kunskap och lärande kan delas in i de tre barnen: det första barnet ses som 

fattigt och sovande; alltså att barnet fylls med kunskap av vuxna men lyssnar inte. Det barnet är helt 

beroende av vuxna. Det andra barnet är fattigt men vaket. Det barnet är beroende av vuxna men de 

vill lära sig och kan ta in kunskap. Det sista barnet är det rika barnet. Vi ser att barnet har kunskap 

men det är fortfarande beroende av vuxna som medhjälpare (Dahlberg och Åsén, 2011). Jag ser till 

mitt syfte och frågeställning att barnen är rika men är beroende av oss vuxna för att kunna ta ett kliv 

längre. Hur beskriver pedagoger att de gör för att ta vara på kunskapen barnen besitter och utvecklar 

detta vidare? Dahlberg och Åsen (2011) beskriver även att inom Reggio Emilia-filosofin är det av 
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stor betydelse att ta vara på barnens intresse och även låta dem vara med att bidra till vilka aktiviteter 

som kan planeras in under dagarna. Att vara en medforskande pedagog i detta är då av största vikt för 

att kunna ta till vara och utveckla barnens intresse. 

Dahlberg och Åsén (2011) menar att Loris Malaguzzi sa att ”ett barn har hundra språk” (s. 249) men 

berövas nittionio genom skolans gång. Att barnen har hundra språk kan kopplas samman med tanken 

i det sociokulturella perspektivet att vi ska använda alla språk. Synen på kunskap och lärande i 

filosofin är att barnen är kommunicerande varelser, barnen är värda att lyssna på, alla barn bär på 

erfarenheter. Genom att pedagogen lyssnar in barnen och använder deras erfarenheter får barnen 

möjlighet att använda hela sin kropp och tillit till sin egen förmåga. Eftersom man i filosofin ger 

barnen möjlighet att tänka och handla själva och tillsammans med andra, får de också en möjlighet 

att vara med att bestämma över sina egna lärandeprocesser. Dock lämnas inte barnen själva till sitt 

kunskapssökande utan pedagogen finns där som medkonstruktör eller medforskare. Med det menas 

att pedagogen finns där och lyssnar in barnen för att sedan utmana dem. Med utmana menas då att 

pedagogerna ger barnen möjligheter att tänka själva, att lösa problem, ställa hypoteser samt skapa 

egna teorier i ett utforskande arbetssätt. Barnen blir här aktiva medskapare av sitt kunskapssökande. 

Åberg och Lenz Taguchi (2018) menar att om pedagogerna använder sin ’hörstyrka’ blir pedagogen 

mer uppmärksam och nyfiken på vad barnen själva är intresserade och vill veta mer av, istället för att 

pedagogen ska förmedla sin kunskap till barnen. 

Miljöns utformning i Reggio Emilia-filosofin är också av stor vikt. Dahlberg och Åsén (2011) 

förklarar att miljön ska utformas på ett sådant sätt att barnen ges förutsättningar för lärande. Den ska 

utformas så att barnen kan tillägna sig kunskap men att kunskapsinhämtningen sker i processer. 

Kunskap ska inte ses som en produkt som inhämtas av barnen. Vidare menar de att miljön ses som 

den ’tredje pedagogen’. Genom att ge barnen en inspirerande och utmanande miljö får barnen och 

pedagogen möjlighet till utforskande och lärande. Barnen får möjlighet att använda sig av hela sin 

kropps förmåga. Det naturvetenskapliga arbetssätt som Elfström, m.fl. (2014) beskriver liknar 

Reggio Emilias filosofiska arbetssätt som Dahlberg och Åsén (2011) skriver om. Det har samma 

utgångspunkt, att miljön, samt arbetssättet ska vara utforskande, så att undersökningar kan göras 

tillsammans med barnen.  
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Fenomenografi 

Fenomenografi är en forskningsinriktning som har utvecklats av Ference Marton och kollegor för att 

studera hur olika människor beskriver och förstår ett fenomen (Alexandersson, 1994). I 

fenomenografin ligger fokuset vid variationen av hur människor uppfattar omvärlden, inte hur lika de 

är (Dahlgren och Johansson, 2015). Alexandersson menar att de mest centrala i fenomenografin är att 

det inte finns något rätt eller fel svar i hur ett fenomen uppfattas. Medan Dahlgren och Johansson 

skriver att forskare ibland, men inte alltid, kan ordna hierarkier av förståelser, där den högsta nivån 

ligger nära en önskad, mer vetenskaplig förankrad förståelse, men också att det finns en begränsad 

uppsättning av hur en människa förstår ett fenomen. 

Dahlgren och Johansson (2015) och Marton (1981) menar att fenomenografin försöker hjälpa oss att 

få en djupare förståelse av hur andra människor förstår sin omvärld. Dahlgren och Johansson menar 

att utfallsrummet är en uppsättning av uppfattningar, som är olika beroende på vilka erfarenheter 

individen har. Men författarna hävdar också att vi som forskare kan dock inte vara säkra på att 

”upptäcka alla tänkbara sätt att uppfatta något” (s. 163). Dahlgren och Johansson menar att en 

uppfattning kan vara ett sätt att förstå något eller ett sätt att erfara något.  

Det vi har med oss nu är, att alla uppfattar ett fenomen på olika sätt. Dahlgren och Johansson (2015) 

menar att ibland kan uppfattningarna kategoriseras och sättas i förhållande med människors 

förståelse av fenomenet. Att vi som forskare har med oss att förhållningssättet till lärande kan se 

olika ut, gör att vi får en större förståelse för hur människor förstår och uppfattar omvärlden. Genom 

att använda en fenomenografisk analysmodell som Dahlgren och Johansson beskriver, kan man då 

analysera insamlat datamaterial från enskilda individer och sortera och ordna dem utefter hur de 

uppfattat ett fenomen.  
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Metodologisk ansats och val av metod 

I detta kapitel beskrivs studiens metodologiska ansats, valet av metod för studien och vilka urval som 

gjorts. En beskrivning av genomförandet av intervjuer och hur analysprocessen gått till finns också. 

Sist i kapitlet redovisas vilka etiska överväganden som har gjorts och tagits hänsyn till.  

Metodologisk ansats 

I Nationalencyklopedin (2018b) definieras metodologi som läran av metoder eller tillvägagångssätt. 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) förklarar att metodologi är hur vi ska tänka under arbetets 

gång.  De menar att metodologi utgör ramar för vilka metoder vi kan använda oss av. Vidare skriver 

författarna att metoden ska hjälpa oss att besvara vår frågeställning men att metoden alltid måste 

granskas utifrån vilka ändamål vi har med studien. Eftersom mitt syfte är att undersöka pedagogernas 

sätt att beskriva hur de kan ta till vara och utveckla de yngsta barnens intresse för ämnena teknik och 

fysik menar jag att fenomenografi är passande som metodansats att använda mig av. En beskrivning 

av en fenomenografisk analysmodell kommer att göras och den kommer att utgå från de sju steg som 

förklaras i Dahlgren och Johanssons (2015) kapitel om fenomenografi.  

Val av metod 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) menar att det är av stor vikt att välja ’rätt’ metod som passar 

till ens studies syfte och frågeställning. Vidare kan man läsa att metoder som forskaren använder sig 

av ska ses som redskap för att kunna samla in det material som man behöver för att kunna svara på 

sitt syfte och frågeställning, som författarna uttrycker sig ” metod är ingenting annat än ’hur man gör’ 

när man besvarar sina frågeställningar” (s. 108).   

Min frågeställning bygger på en ’hur’ fråga, hur pedagogerna beskriver att de kan ta till vara och 

utveckla de yngsta barnens intresse för ämnena teknik och fysik. För att kunna få svar på min fråga 

valde jag att använda mig av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer, som bygger på dokumentation 

som pedagogerna på den valda förskolan har publicerat på sociala medier. Fallstudier, eller case 

studies som Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver, innebär att man grundligt studerar ett 

eller ett fåtal fall/situationer. Författarna skriver att man i dessa studier samlar in mycket information 

från ett fall genom en detaljerad datainsamling och att studien då ofta genomförs med hjälp av andra 

kvalitativa metoder, till exempel observation eller öppna intervjuer. I min studie har jag kombinerat 
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fallstudier, där fallet är en specifik förskola, dokumentationen från sociala medier och 

semistrukturerade intervjuer som insamlad information för att kunna få svar på min frågeställning.  

Bryman (2011) och Christoffersen och Johannessen (2015) lyfter fram att den kvalitativa intervjun är 

bland den mest använda metoden i kvalitativ forskning. De menar att man som forskare har en stor 

flexibilitet i sin intervju som gör att forskaren hellre använder sig av kvalitativa intervjuer än 

kvantitativa intervjuer. Bryman menar att i den semistrukturerade intervjun har intervjuaren med sig 

en del frågor, liknande ett frågeschema. I detta frågeschema till de semistrukturerade intervjuerna 

kan frågornas ordningsföljd variera och frågorna som ställs är ofta allmänt formulerade. En kvalitativ 

intervju, menar Christoffersen och Johannessen, liknar ett samtal med en struktur och ett syfte. De 

skriver att ”intervjuaren ställer frågor och följer upp informantens svar” (s. 83). Bryman menar att 

genom att följa upp informantens svar kan frågorna på så sätt riktas av intervjuaren för att få kunskap 

om vad respondenten upplever som relevant och viktigt.  

I min studie började jag med att studera förskolans dokumentation, som var fritt tillgänglig på sociala 

medier, för att se vilken/vilka dokumentationer jag skulle vilja ha en djupare förståelse i. Utefter 

detta skapades frågor till intervjuformuläret (se bilaga 3.) Jag började med generella frågor, som hur 

länge de varit verksamma, om de har någon utbildning i teknik/naturvetenskap samt om förskolan 

har någon särskild inriktning/profilering. Sedan ställdes frågor om hur det kom sig att de arbetar med 

fysikaliska fenomen som tema, hur de tar vara och utvecklar barnens intressen för ämnena, vilket 

lärande de såg utifrån dokumentationen samt hur de såg på sin egna roll i aktiviteterna som 

genomförs/genomfördes? Frågorna utformades med avsikten att informanten skulle kunna ge många 

svarsalternativ, eftersom människor uppfattar och förstår fenomen på olika sätt (Alexandersson, 

1994). Intervjuer gjordes med 3 pedagoger, som beskrev, utifrån frågorna som jag ställde, hur just de 

uppfattade situationen (dokumenterad bild). Men även hur de svarade på frågorna kring hur de kan ta 

till vara och utveckla de yngsta barnens intressen för ämnena. Intervjuns karaktär liknade ett samtal 

med struktur som Christoffersen och Johannessen (2015) beskrev eftersom jag spelade in intervjun 

och valde att inte anteckna något så kunde vi samtala med varandra på ett mer ’naturligt’ sätt och 

följdfrågor kom när så passade in. Följdfrågorna ställdes för att jag som forskare skulle kunna få mer 

kunskap om det som informanten upplevde som viktigt, vilket är något som Bryman (2011) menar är 

betydelsefullt.  
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Urval 

Studien genomfördes på en liten förskola, i en liten kommun i mellersta Sverige. För mig var både 

förskolan med dess inriktning, Reggio Emilia-filosofin, samt deras utvecklande arbete med fysik och 

teknik redan känt. Jag följer förskolans dokumentation som de själva publicerar på sociala medier, 

för egen inspiration till min kommande yrkesroll. Urvalet av bilder/filmer som lågt till grund för mitt 

intervjumaterial hade jag studerat noga och valt ut nedslag i. Dessa innehöll tekniska aktiviteter och 

aktiviteter med fysikaliska fenomen och dessa ansåg jag vara intressanta för mitt ämne samt mina 

frågeställningar. Valet föll på denna förskola därför att den, enligt mig, är ett bra exempel på en 

välfungerande verksamhet, där de arbetar med naturvetenskap och teknik som andra får ta del av 

genom sociala medier. 

I studien var urvalet av deltagande riktat till arbetet med de yngsta barnen. Det fanns inget krav på 

utbildning bland personalen. Intervjuer kom att genomföras med tre pedagoger. Två av pedagogerna 

är lärare i tidigare åldrar upp till årskurs tre och de har arbetat i förskolans verksamhet sen de 

avslutade sina studier.  Intervju genomfördes också med en pedagog från en annan avdelning, med 

äldre barn. Hen är lärare i tidigare åldrar upp till årskurs 6. Hen har också gått en Pedagogista och en 

Reggio Emilia utbildning. Detta är inget som de andra två pedagogerna gjort. På avdelningen där 

intervjuer gjordes med personalen, finns barn i åldrar 1–3 vilka är indelade i två olika grupper med 

åldrar 1–2 och 2–3 år.  

Genomförande 

Genomförande av intervjuer 

Innan intervjuerna fick pedagogerna ett informationsbrev (se bilaga 1.) via mejl och en 

samtyckesblankett (se bilaga 2.) fanns också med. Innan intervjuerna studerade jag förskolans 

dokumentation som finns på sociala medier och består av ett bildgalleri blandat med bilder och 

filmsnuttar på arbetet tillsammans med barnen. Jag gjorde så att jag tittade igenom hela 

dokumentationen först för att sedan se vilka bilder/filmer som verkade vara intressanta som jag 

kunde få en diskussion kring. Jag valde fem stycken olika dokumentationer/aktiviteter som jag ville 

få mer kunskap om vad som hände där. Utifrån detta skapades mina intervjufrågor om exempelvis 

vilket lärande pedagogerna såg här. 
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 Den första intervjun skedde på förskolan, där min första fråga till pedagogen var, vart hen kände sig 

mest bekväm att sitta vid intervjun. Det blev ett större rum på förskolan där vi inte skulle bli störda. 

Jag informerade ytterligare en gång till om att jag kommer att spela in ljud för att kunna återgå till 

samtalet flera gånger och att jag inte kommer att anteckna något, eftersom jag tycker själv att det är 

trevligare att föra ett samtal där vi ser på varandra och att jag visar intresse för vad informanten 

säger. Under intervjun utgick jag från mina frågor som jag hade med mig (se bilaga 3.). Jag ställde 

även följdfrågor om jag inte kände att jag förstod eller ville att hen skulle utveckla svaret. Under 

intervjun fick även informanten ta del av bilder som skrivits ut från förskolans dokumentation på 

sociala medier och frågor ställdes kring dem. Jag kände att intervjun var ganska lätt att genomföra, 

trots att jag var nervös, eftersom stämningen mellan mig och informanten kändes avslappnad. 

Vid de andra intervjuerna var jag också på förskolan, där fråga om plats var informanten kände sig 

mest bekväm att sitta vid en intervju ställdes igen. Det blev ett mindre rum som valdes, för att den 

platsen var där vi skulle vara mest ostörda. Vid varje intervju som genomfördes informerades det om 

inspelning och att inga anteckningar kommer att göras. Även vid dessa intervjuer fick pedagogerna 

ta del av bilderna som skrivits ut från dokumentationen på sociala medier. 

Databearbetning 

För att analysera mitt material använde jag mig av fenomenografi som metodansats. Detta för att 

analysera pedagogernas sätt att beskriva olika fenomen. Jag började med att studera 

dokumentationen och kategorisera dem utefter vilket lärande jag såg. Efter mina egna 

kategoriseringar av från dokumentationerna gjordes intervjuer. Respondenternas svar har 

kategoriserats för att sedan analyseras utefter redan befintliga teorier.  

Dataanalysen genomförs utifrån den fenomenografiska analysmodell som Dahlgren och Johansson 

(2015) beskriver. Modellens olika sju steg hjälpte mig att analysera mitt insamlade datamaterial.   

I det första steget bekantade jag mig med det insamlade materialet, genom att lyssna och transkribera 

intervjuerna och läsa igenom dem flera gånger efter utskriften. Transkriberingarna skrevs sedan ut i 

flera kopior. Jag valde att skriva ut materialet i olika färg för vem som sagt vad istället för att skriva 

intervjuperson 1,2,3 på alla. Detta för att underlätta i kommande steg. Samtidigt som jag läste 

materialet förde jag egna anteckningar om materialet tills jag kände att materialet var känt för mig 

själv, precis som Dahlgren och Johansson (2015) skriver om i analysmodellens första steg.  
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Nästa steg handlar om att skilja ut det mest viktiga och betydelsefulla i texterna (kondensation). Jag 

började med att klippa isär intervjumaterialet och sortera frågorna med svaren i olika högar. Jag 

markerade samtidigt de passager som var relevant för min studies syfte. Jag gjorde även så att jag la 

ihop olika högar med svar som handlade om samma sak för att minska antalet högar på bordet 

framför mig. I nästa steg började jag göra jämförelser för att hitta likheter och olikheter i passagerna. 

Detta ansåg jag vara svårt då mina informanter gett mig relativt lika svar, men Dahlgren och 

Johansson (2015) skriver att skillnaderna kan vara lätta att bortse ifrån när olika informanter 

använder synonyma uttrycksätt. Jag fortsatte att försöka urskilja olikheter i uppfattningarna. Tillslut 

gjorde jag så att jag började med att markera likheter i passagerna och markera med överstrykspenna 

vad informanterna beskrev lika för att sedan gå tillbaka till intervjufrågan och se vad som var olika i 

beskrivningen och klippte ut det.  

I kommande steg skulle jag gruppera likheter och olikheterna i passagerna och placera dem i olika 

högar samt relatera dem till varandra. Jag tog mina två huvudfrågor och skrev dem på varsitt papper 

för att sedan placera passagerna som var relaterade till varandra i olika hörn av pappret som stämde 

in under vardera frågan, här började grupperna att ta form i likhet med Dahlgren och Johanssons steg 

fyra av analysmodellen.  

Utifrån grupperna som uppkommit var det dags för nästa steg av analysen och det var att artikulera 

kategorier. Jag delade in grupperna i olika kategorier genom att de passager/uppfattningar som 

liknade varandra mest bildade en kategori. I samband med detta började jag fundera på namn som 

skulle stämma överens med vardera kategorin. Att hitta känsla i kategori namnet som Dahlgren och 

Johansson (2015) skriver, var svårt. Sista steget i analysen kallas för kontrastiv fas, där jag granskade 

alla passagerna för att se om de fick plats i fler kategorier. Detta för att minska antalet kategorier och 

hitta utfallsrum som Dahlgren och Johansson (2015) beskriver i steg sju i analysmodellen. 

Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011) beskriver reliabilitet som tillförlitlighet. Precis som Bjereld, m.fl. (2009) menar 

Bryman att reliabilitet handlar om hur väl en studie genomförts. Skulle undersökningens resultat bli 

den samma om den utförs på samma vis igen? Bryman och Bjereld, m.fl. menar att resultaten kan 

påverkas av betingelser som är slumpmässiga eller tillfälliga. Alltså hur noggrant man genomfört en 

undersökning. I min studie skulle det vara svårt att få samma resultat igen eftersom 

intervjupersonerna och miljön har en påverkan av vilket resultat jag fått, men även min 
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kroppsställning och hur jag samtalar med informanten har betydelse. Skulle jag gjort samma studie 

igen med andra pedagoger hade det också påverkat, för det är svårt att efterlikna samma situation en 

gång till då sociala betingelser och miljöer har inverkan på vilket resultat man får. Likadant om 

någon annan ställt frågorna till informanterna, eller gjort en analys av materialet. De hade kunnat 

komma fram till ett annat resultat än vad jag kommit fram till. Det är som Bryman menar om, extern 

reliabilitet, att man ska vara medveten om att det kan vara svårt att upprepa en undersökning 

eftersom sociala betingelser och miljöer inte går att få på samma sätt igen. Trots detta har jag fått 

liknande svar ifrån mina tre olika respondenter. Skulle studien genomförts på en annan förskola tror 

jag att jag fått liknade svar eftersom de arbetar med samma filosofi men de kan vara så att de 

uppfattar en fråga annorlunda och det påverkar i sin tur resultatet.  

Till skillnad mot reliabilitet beskriver Bjereld, m.fl. (2009) validitet som giltighet eller trovärdighet. 

Validitet inkluderar ”i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka” 

(Bjereld, m.fl.,2009, s. 112). Författarna menar att om man undersöker det man verkligen ska 

undersöka är validiteten hög. I min studie undersöker jag hur en förskola arbetar med naturvetenskap 

och teknik på ett genomtänkt sätt, där jag intervjuar pedagoger som får beskriva hur de arbetar med 

ämnena. Intervjufrågorna var genomtänkta på ett sådant sätt för att kunna besvara min studies syfte. 

Thornberg och Fejes (2015) menar att metodvalet är också en viktig del till studiens validitet. 

Intervju valdes för jag kände att genom enskilda intervjuer kunde jag gå djupare in på informantens 

tankar kring naturvetenskap och teknik.  

I samband med intervjuerna görs en ljudinspelning och genom detta ökar studiens reliabilitet och 

validitet. Det är pedagogernas beskrivningar om ämnena som ska representeras och inte mina 

uppfattningar om hur de arbetar med naturvetenskap och teknik. Samtidigt är det viktigt att 

ifrågasätta om deras beskrivning av verksamheten är realistiska.  

Etiska överväganden 

I högskolelagen gällande examensarbeten måste varje student arbeta med god forskningssed genom 

hela arbetet (Löfdahl, 2014). God forskningssed är något som jag förhåller mig till genom hela mitt 

arbete. I God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) står det vad det innebär, att vi ska vara ärliga, 

öppna, ordningsamma, hänsynsfulla och rättvisa. Under vår forskning måste vi hela tiden kritiskt 

granska oss själva och reflektera över vilka val och handlingar vi gör.  
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Som forskare måste vi känna till olika principer som vi ska förhålla oss till (Löfdahl, 2014). Dessa är 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I min undersökning 

måste jag förhålla mig till ovanstående principer och krav. Innan jag började min studie på den valda 

förskolan tog jag kontakt med förskolechefen via telefon för att informera hen om min studie och att 

hen sedan får lämna sitt samtycke till att jag får genomföra min studie hos dem. I linje med 

informationskravet informerades intervjupersonerna om det övergripande syftet med studien i ett 

informationsbrev. I detta brev (se bilaga 1.) står det även att det är helt frivilligt att delta och att 

personen i fråga närsomhelst, under undersökningen, kan avbryta sitt deltagande. En annan aspekt 

som finns med är att ljudinspelning kommer att användas för att minnas vad som sagts. 

För att följa upp informationskravet mejlades informationsbrevet (se bilaga 1.) och 

samtyckesblanketten (se bilaga 2.) till förskolechefen som i sin tur vidarebefordrade det till berörd 

personal. Förutom informationen om studien och samtycke ska även informationsbrevet innehålla 

upplysningar om konfidentialitetskravet och nyttjande kravet. Konfidentialitetskravet och nyttjande 

kravet innebär att uppgifterna som samlas in får inte spridas vidare, de ska förvaras på ett säkert sätt, 

där ingen annan kan komma åt det. All information som samlas in ska avidentifieras och med det 

menas att inget i undersökningen kan kombineras med en viss plats eller individ. Efter att arbetet är 

klart och godkänt kommer all datainsamling att förstöras (Vetenskapsrådet, 2017).  

För att boka in intervju-tillfällen togs telefonkontakt med berörd personal. Dagen då kontakt togs 

med personalen bokades en intervju in. Hen fick bestämma tid som passade hens schema. Vid 

tillfrågan om andra ville delta i studien och vilken tid som passade dem fick de återkomma med via 

mejl eftersom pedagogerna hade fullt upp den dagen då telefonkontakten togs. Vid den första 

intervjun som bokades in glömdes frågan bort om vart intervjun skulle ske, men både jag och 

pedagogen antog att jag skulle komma till förskolan för att genomföra intervjun. Likadant var det 

med mejlkontakten som gjordes, där bokades ytterligare två intervjuer in efter varandra, men frågan 

om vart intervjun skulle äga rum glömdes bort. 

Vid intervjutillfällena frågade jag informanten en gång till om hen är säker på att hen vill delta. Detta 

för att ge informanten en extra chans att överväga sitt deltagande. Innan intervjuerna skickades inte 

frågorna ut till berörda informanter eftersom detta kan påverka hur informanten lämnar sina svar som 

i sin tur påverkar resultatet. Jag valde att använda ljudinspelning som hjälpmedel och då var jag 

tvungen att tänka på hur jag gör vid intervjutillfällena. Ami Cooper sa i sin föreläsning (3 september 
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2018) att om en mobil används är det viktigt att inspelningen inte laddas upp till en molntjänst. Vi 

ska sätta mobilen i flygplansläge under intervjun. Detta för att säkerhetsställa att ingen obehörig 

kommer åt datamaterialet. Jag valde att använda min mobil för att spela in ljudet. Mobilen placerades 

i flygplansläge tills jag kom hem och förde över materialet till min dator, där materialet raderades 

från min telefon omedelbart. 

Ljudfilerna har i sin tur transkriberats och skrivits ut för att analyseras. När jag inte arbetade med 

transkriberingarna förvarades de i ett låst skåp. Viktigt att tänka på när jag presenterade mitt material, 

är att jag förhåller mig till konfidentialitetskravet. Personerna som deltog avidentifierades, detta för 

att det inte ska gå att koppla någon information till en specifik plats eller individ.   
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Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas studiens resultat, där de två forskningsfrågorna ligger till grund för en 

struktur med två delar. Första delen utgår ifrån pedagogernas sätt att beskriva hur de arbetar med 

ämnena fysik och teknik tillsammans med barnen. Delens första tema är arbetssätt, som i sin tur är 

indelat i tre kategorier; pedagogernas beskrivning av aktiviteter utifrån dokumentation, undervisning 

och barns delaktighet utifrån deras frågor. Nästa tema är kunskaper som är indelade i två kategorier, 

hinder eller möjligheter som påverkar arbetet och pedagogernas ämneskunskaper.  

Andra delen utgår ifrån hur pedagogerna beskriver att de tillvaratar och utvecklar intresset för 

ämnena vidare bland de yngsta barnen. De två olika temana är; planering och reflektion och 

förutsättningar för lärande. Dessa två är i sin tur indelade i två olika kategorier vardera. Det första 

temat är indelat i kategorierna barns intressen och planering och förberedelse, centralt fokus för 

reflektion. Det andra temat har kategorierna miljön och pedagogens roll. För att förstärka resultatet 

och analysen används citat utifrån intervjumaterialet.  

Arbetssätt 

Pedagogers beskrivning av aktiviteter utifrån dokumentation 

I intervjuerna beskriver pedagogerna att de under perioden arbetar med temat ljud och oljud, där 

ämnena fysik och teknik står i fokus. Tillsammans med de yngre barnen utforskas de olika ämnena 

på ett vardagsnära sätt. De utforskar vilka ljud och oljud som finns i barnens vardag och vad barnen 

själva anser vara ljud och oljud, eftersom alla upplever ljud och oljud olika. Utifrån detta perspektiv 

att arbeta med vardagsnära fenomen som barnen ser, hör och kan uppleva varje dag spinner 

pedagogerna vidare på barnens visade intresse och planerar aktiviteter utifrån detta. Alla aktiviteter 

som genomförs i verksamheten är dock inte planerade utan de tar även vara på barnens spontana lek 

och utforskande. Några av de aktiviteter som de planerat utefter barnens intressen är; utforska ljud 

och ljudvågor i ett vattenkar, vilka ljud som kommer från en ballongpump, instrumentverkstad och 

ett morgonmöte, där de samtalade om att ljud är kopplat till öronen. De utforskar vad som är ljud och 

oljud för individen. Den sistnämnda aktiviteten kommer utifrån en observation som gjordes där ett 

barn satt framför ett torkskåp och utforskade ljudet som kom från torkskåpet. Hen höll sina händer 

för öronen och tog sedan bort händerna.  
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I förskolans dokumentation har de beskrivit en aktivitet med ett vattenkar. Det är en bild med ett 

vattenkar och tre händer och en text som beskrev lite vad som hände där. I aktiviteten med 

vattenkaret beskrev en av pedagogerna att det sker mycket samspel, motorik och plaskande ljud, men 

även att barnen kan se ljudvågorna på vattenytan. Hen beskrev att barnen använde sig av små burkar 

för att fylla dem med vatten för att sedan hälla ut. Utifrån dokumentationen frågade jag en av 

pedagogerna i intervjun om de benämnde det barnen gjorde med de ’korrekta’ begreppen.  

Ibland gör vi det och ibland gör vi det inte. För ibland lägger vi begreppen innan de frågar efter dem. Så 

ibland är det bra för att ge dem ord eller redskap för att kunna uttrycka sig och ibland är vi lite för snabba. 

Så vi tänker att de är i saker innan de är där och får de då orden kan det bli lite att man går före, att de inte 

får utforska själva (Pedagog 2). 

Hen menar att om man är för snabb för att sätta ord på saker och ting hinner barnen inte reflektera 

över vad de själva gör. Detta kan leda till att det inte blir lika intressant att utforska det de gör. Dock 

är pedagogerna medvetna om att de ibland är för snabba med att ge barnen ord och begrepp och det 

är någonting som de måste själva reflektera över från situation till situation. Emellertid vill 

pedagogerna ’bada’ barnen med ord, så att de får de redskapen de behöver för att kunna uttrycka sig 

själva. Detta kan kopplas samman med Vygotskijs (1986) begrepp internalisering. Barnen får 

erfarenheter genom samspelet med andra barn och pedagoger i aktiviteten. Att pedagogerna i sin tur 

vill ’bada’ barnen med ord gör att barnen får begrepp och ord som de gör till sina egna för att få 

förståelse för vad de själva och andra gör.  

I aktiviteten med ballongpumpen beskrevs det i bildtexten att detta är ett ljud som tillsammans med 

rörelse var intressant just nu. Bilden visade ett barn som håller i en ballongpump. Hen såg ut att vara 

intresserad av den. Ingen av de intervjuade pedagogerna var delaktiga i just denna aktivitet men alla 

tre svarade på vad de trodde hände och vilket lärande de såg. Pedagog 2 trodde att de introducerade 

en lek. I leken fanns där olika saker som lät under en filt och barnen skulle gissa på vad det var för 

något som lät. Barnen fick då använda sig av sina sinnliga upplevelser. Barnen fick sedan pröva de 

olika sakerna som lät. Lärandet i detta blev hur rörelsen låter, kroppslig rörelse och motorik men till 

största del samspel, där de skickade runt de olika sakerna som lät. 

Pedagog 1 sa att de utforskade vardagsnära ljud som, vad blir det för ljud med pumpen? Men hen 

hade inte mer information att ge. Dock kunde hen tänka sig att de andra plockat fram pumpen för att 

undersöka den, eller att den låg framme och att de började utforska den tillsammans.  
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Pedagog 3 gissade på att det handlade om vilka ljud det blev av pumpen. hen trodde att de blåste upp 

ballonger och utforskade de ljuden. Utifrån detta kan man se att pedagogerna såg olika på vad som 

händer på en bild, och att det kommer med olika förslag på vad det kan vara för, men att det 

fortfarande är relaterat till deras projekt. 

Nästa aktivitet är dokumentation från deras instrumentverkstad. Det är tre bilder som följer varandra. 

Första bilden är på ett barn som verkar sitta hos en pedagog. Barnet håller i en toarulle och ett 

gummiband som hen ser ut att försöka trä på rullen. Den andra bilden är på en barnhand och en bräda 

med två spikar. Barnet håller i en av spikarna. Sista bilden är på en korg som pedagogerna beskrev 

innehöll instrument. Pedagog 1 beskrev att hela förskolan tillsammans med vårdnadshavarna vid 

uppstarten av projektet hade en workshop för att tillverka material/instrument som barnen 

tillsammans med personalen kan använda sig av i projektet. Under workshopen samtalade de även 

med vårdnadshavarna om vad de kan hitta för ljud och arbetade med olika kroppsljud. 

På Workshopen pratade vi om vad ljud kan vara för någonting. De fick tillsammans skapa den här (pekar 

på sakerna i korgen) och vad hittar ni för ljud? Och vi jobbade med kroppsljud och vad kan ni tänka att det 

blir för kroppsljud (Pedagog 1)? 

Pedagogen beskriver alltså hur de gör vårdnadshavarna delaktiga i sina projekt. Pedagog 2 beskrev 

att de hade introducerat instrumenten de tillverkat tillsammans med vårdnadshavarna för barnen och 

att pedagogerna uppmärksammade att en del instrument var populära bland barnen samt att några 

gått sönder så de behövde göra fler. Några av barnen hade heller inte varit närvarande på workshopen 

så, på så sätt skapades ett tillfälle för dessa barn att vara med. Men fokuset låg vid själva skapandet 

för barnen i aktiviteten. 

…en del var kanske inte med på workshopen som vi hade på uppstarten så då gjorde de, de kompletterade, 

gjorde lite kopior och lite nytänkande för att de skulle kunna ha mer tillsammans, och där är mycket 

görandet i fokus, så som hamra, tejpa. Den är min och den har jag gjort och så. Då blir det en stolthet i det, 

men också att de jämförde mycket med det som redan fanns (Pedagog 2).  

Pedagog 3 uttryckte också, att själva skapandet var i fokus. Hen satt med barnet som var på samma 

bild som plankan och spikarna. Hen beskrev; 

Vi hade en sån här innan med några spikar och gummiband emellan. Hen skulle tillverka en egen sån. Från 

att gå till att nästan hamra mig på fingrarna och absolut inte hålla spiken själv till att hålla spiken själv, och 

faktiskt få fast den och få de här gummibanden fast. Å sen när pappa kommer och hämtar då skulle hen 

visa den här och se den stoltheten hos barnen. Det var helt underbart, va nöjd hen va.  
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I det ovan nämnda citatet ser man en användning av den proximala utvecklingszonen. Pedagogen 

finns där i början för att hjälpa barnet med det hen inte klarar av själv för att sedan backa lite och låta 

barnet prova själv. Barnet klarar det till slut och är stolt över det hen skapat. Pedagogen såg alltså att 

barnet ville lära sig och behövde därmed stöttning, så hen fick detta och klarade sedan att utföra 

momentet själv.  

Sista dokumentationen är morgonmötet där de försöker få grepp om ljud och oljuds olikheter. Innan 

morgonmötet hade pedagogerna sett ett barn som satt framför ett torkskåp och höll för öronen för att 

sedan plocka bort händerna. Dokumentationen från morgonmötet visar en pedagog som håller i en 

bild på en hand bakom örat, precis som man själv gör när man vill förstärka det ljud man hör. Runt 

pedagogen sitter ett flertal barn. Pedagog 2 beskrev att de ville förstärka det som barnen redan har 

märkt för att sätta ett kroppsligt ord på höga ljud. 

…när vi tog in dammsugaren så höll de spontant för öronen och likadant med skruvdragaren, och ibland 

när de skriker håller de för öronen så vi insåg att de själva har börjat märka en skillnad på ljud och oljud 

eller vilket ljud de trivs med och vilket ljud de inte trivs med. Så med det morgonmötet försökte vi 

förstärka med bilder, ljud och oljud, […] de börjar hitta lite mer strategier för hur dom ska göra när det är 

oljud, nu går dom spontant och hämtar Peltorkåpor för det har vi introducerat (Pedagog 2).   

Hen menar att barnen blir mer medvetna om ljud och oljuds olikheter när de arbetar med det på ett 

medvetet sätt, samt att de nu kopplat att ljudet har med öronen och göra. Hen menar att man kanske 

tror att det är en självklarhet i att ljud är kopplat till öronen men så är det inte alltid. Hen berättade 

också om att de med tecken har belyst ljud och oljud samt strukturerat upp vad som är ljud och oljud 

genom att sätta upp bilder på väggen. Där finns det en bild på ett öra och ett öra med en hand som 

håller för. Tillsammans i barngruppen har de utforskat olika ljud, som ballongpump, hamrande ljud, 

dammsugare, skruvdragare med mera. Här blir det tydligt att de använder sig av begreppet 

mediering. Pedagogerna och barnen använder sig av språkliga och mentala redskap. Bilderna är ett 

exempel, som de använder när de belyser ljud och oljuds olika karaktärer.   

I de planerade aktiviteterna och i den spontana leken dokumenterar pedagogerna med bild eller film 

som de sedan till viss del publicerar på sociala medier med en liten text om vad som händer just där. 

När materialet är publicerat får vårdnadshavarna tillfälle till delaktighet i verksamheten genom 

samtal kring dokumentationen. Detta kan kopplas samman med begreppet mediering. Säljö (2014a) 

menar att pedagogerna använder bilderna som en del av kommunikation med vårdnadshavarna. 

Bilderna är mentala redskap där samtal skapas runt bilden och i och med detta agerar 
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vårdnadshavarna och förstår sin omvärld. Allt arbete med de allra yngsta handlar om att introducera 

olika saker för att sedan utforska tillsammans med barnen. 

Undervisning 

I analysen visade det sig att pedagogerna såg att undervisning kan ske på skilda vis i barnens 

spontana lek. Alla tre menar dock att begreppet undervisning är ett laddat ord för många och att alla 

ser olika på hur undervisning kan bedrivas. En av pedagogerna sa att undervisning sker hela tiden 

och det är bara att ta varje tillfälle som ges.  

…som att undervisning sker ju bara exempelvis på skötbordet när man ska sätta på byxorna. Vilket ben ska 

vi ta först? Höger eller vänster? De är ju så många olika situationer och det är ju undervisning men det är 

ett så laddat ord för många…(Pedagog 3).  

Hen menar att många tänker att undervisning är som katederundervisning, likt den som sker i skolan. 

I förskolan finns det många tillfällen som kan resultera i undervisning och det beror bara på hur vi 

själva ser på begreppet. 

Utifrån analysen framkom det att vardera pedagog beskrev hur man kan undervisa i verksamheten på 

olika vis. En av pedagogerna sa att de vill att barnen ska ha förståelse för det de gör, och för att 

barnen ska få förståelse gäller det att man är närvarande. Samma pedagog sa också att, genom att 

man är närvarande kan man lättare fånga upp barnen och hjälpa dem och sätta ord på det de gör. 

…med de små så är det mycket mer, att de kräver att man är med och finns i närheten. Så där tycker jag att 

det är lite lättare att snappa upp å hjälpa till, å inte styra, är väl inte ordet jag vill använda, utan man kan 

hjälpa till och så, och hitta ord eller liksom påvisa att nu gjorde du det här eller så […]. De små vill gärna 

ha en där, så där är det lite lättare att undervisa när man är med, å benämna saker och ting tycker jag 

(Pedagog 3).  

En annan pedagog uttryckte sig: 

…ibland ger man raka svar när de ställer frågor eller när man undrar över något eller man visar hur man 

skulle kunna göra istället eller vad som händer (Pedagog 2). 

Hen säger att man kan demonstrera först hur man kan göra för att barnen sedan ska få prova själva. 

Undervisningen blir att hen demonstrerar hur saker och ting kan göras för att underlätta för barnen 

med något som de behöver hjälp med eller funderar över. I båda citaten kan man tolka att båda 

pedagogerna undervisar genom att hjälpa barnen att förstå eller visa hur man kan lösa situationen 

barnen befinner sig i. 
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En annan pedagog ansåg att när hen undervisar, ser hen till vilka barn det är först för att sedan lyssna 

in barnen för att se om de klarar av det själva. Detta för att inte gå in för snabbt och ge barnen de 

rätta svaren. Hen kan även ta hjälp av andra barn så de kan samarbeta och lösa situationen 

tillsammans. Hen anser att barn lär av varandra. Hen går inte in och förklarar direkt att såhär är det 

eller du ska göra så, utan ser hen en frustation kan hen ge vägledande frågor som kan vara till hjälp 

eller ta fram I-pad för att forska om det tillsammans.  

Undervisning sker på olika sätt och det beror på att vi ser på begreppet olika. Men undervisning, som 

pedagog 3 sa, sker hela tiden i verksamheten utan att de själva kanske tänker på det. 

Barns delaktighet utifrån deras frågor 

I Reggio Emilia-filosofin anses det finnas tre typer av barn; det rika barnet, barnet har kunskap men 

det är fortfarande beroende av vuxna som medhjälpare. Det fattiga barnet men vakna, det barnet är 

beroende av vuxna men de vill lära sig och kan ta in kunskap. Sist det fattiga och sovande barnet, 

alltså att barnet fylls med kunskap av vuxna men lyssnar inte. Det barnet är helt beroende av vuxna. 

Dessa tre typer av barn är hur Loris Malaguzzi såg på kunskap och lärande (Dahlberg och Åsén, 

2011). Pedagogerna på denna förskola ser barnen som rika. Barnen har kunskap men de är 

fortfarande beroende av de vuxna som finns på förskolan för att kunna hjälpa dem med det de 

behöver stöttning i. Barnen blir delaktiga genom att pedagogerna utgår från barnens frågor och 

skapar aktiviteter utifrån detta. I analysen framkom det att pedagogerna utgår från barnens frågor i 

arbetet tillsammans med barnen. Alla tre sa att de verkligen försöker ta vara på varje fråga som ställs 

men att andra saker ibland kan komma emellan, så som att någon ramlar och slår sig eller att en blöja 

behöver bytas. Pedagog 1 beskrev att hos de allra yngsta barnen handlar det inte om det verbala 

språket när barn ställer frågor utan också det kroppsliga språket, så som en blick eller att barnet pekar 

på något som hen tycker verkar vara intressant. Pedagogen uttryckte att det gäller att fånga upp det 

där och då, bara i att bemöta frågan görs barnen delaktiga i sitt egna utforskande.  

…att bara märkvärdiggöra barns frågor tycker jag är viktigt (Pedagog 1). 

Hen förklarade även att de äldre barnen kan ha mer frågor än de yngsta för de vill absorbera så 

mycket kunskap som möjligt. Pedagog 3 berättade att med de allra yngsta barnen handlar det om 

ögonblicksstunder som måste fångas och att det är viktigt att ta vara på de frågorna just där och då, 

eftersom det kan vara svårare för ett yngre barn att komma ihåg vad hen undrade eller gjorde en 

stund innan. Trots att det händer att pedagogen inte kan ta vara på det just då, så försöker de ändå 
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återkoppla till frågan senare, då kan det hända att responsen från barnet inte är den samma som 

innan, eller att nyfikenheten inte är den samma som om frågan skulle tagits tillvara på från början.  

Pedagog 3 fortsatte att berätta att allt de gör tillsammans med barnen ska komma från dem. De ska 

vara delaktiga och de ska komma på vad de ska göra men också att de ska finna glädje i det de gör 

tillsammans. Undrar barnen något tyckte hen att man ska ha minst en I-pad nära så man kan söka 

eller någonting, för att kunna hjälpa barnen att få svar på sina frågor, men att barnen fortfarande är 

delaktiga i utforskandet. Det gäller att vara närvarande och härvarande pedagog i alla stunder 

tillsammans med barnen för att göra dem delaktiga. I de olika aktiviteterna får barnen använda sig av 

alla sina språk på något sätt. Människan är en kommunicerande varelse vilket kan kopplas samman 

med både Loris Malaguzzis syn att barn har hundra språk och det sociokulturella perspektivet där 

språket är centralt.  

Kunskaper 

Hinder eller möjligheter som påverkar arbetet 

I analysen framkom det att alla pedagoger var samstämmiga i att det inte finns några hinder med att 

arbeta med naturvetenskap och teknik med de yngsta barnen. Utan allt handlar om att anpassa utefter 

vilka barn man arbetar med. 

Hinder är väl det, […], nä det skulle jag väl inte säga men man gör det ju på barnens villkor, utifrån de 

barnen man har (Pedagog 2). 

Det framkom att det fanns många möjligheter men att det var upp till pedagogen själv att ta vara på 

möjligheterna. De beskrev att barnen är intresserade av det mesta, verktyg och ljud, så i detta projekt 

blir det mycket vardagsnära teknik och fysik.  

Alltså det handlar ju om mycket upp till mig och ta tillvara, för det kan ju vara så att barnen visar intresse 

för någonting som de inte vet finns. Utan det handlar ju för mig att presentera för barnen, så det finns ju 

asså, man behöver ju inte göra det så himla svårt, eller komplicerat (Pedagog 3). 

Eller som en annan pedagog sa: 

Så det blir ju väldigt mycket vardagsnära teknik i allt som man gör, även om man inte sätter orden på det. 

Det är ju inte så att man säger att vi har nu haft en teknikstund eller liksom så, men man gör ju det. Och det 

går ju förstora eller spinna vidare jättemycket på det man gör med dem (Pedagog 2). 
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Alltså handlar det om att arbeta vardagsnära med teknik och naturvetenskap som finns nära barnens 

vardag. Man behöver alltså inte gå in på djupet på något för de allra yngsta utan det kan räcka med 

att de får förståelse för att exempelvis dammsugaren startar om kontakten är i. Tekniken och fysiken 

blir då ganska basic.  

Pedagogernas ämneskunskaper 

Påverkas pedagogernas sätt att beskriva hur de arbetar med ämnena i barngruppen av vilken 

utbildning dem har? De tre pedagoger som intervjuades för studien är lärare för tidiga åldrar upp till 

olika årskurser i skolan. Att de har utbildning upp till olika årskurser beror lite på var de gått sin 

utbildning och när de gick den. En av pedagogerna har även andra utbildningar som är relevanta för 

hens arbete. Alla tre pedagogerna har varit verksamma inom förskolan i mer än fem år och tiden 

varierar lite för dem, men alla har arbetat eller arbetar på en avdelning med de allra yngsta barnen, 1–

3 år. Tiden de arbetat eller arbetar på en yngrebarnsavdelning kan vara lite olika eftersom man inom 

verksamheten roterar, pedagoger i huset byter alltså avdelning, så alla har ungefär samma erfarenhet 

av att arbeta med både de yngsta och de äldre barnen. 

I intervjun fick pedagogerna frågan om det ingick någon form av naturvetenskap i deras utbildning 

och alla tre pedagogerna berättade att det förekom men att det upplevdes mer som att utbildningen 

snuddade vid alla ämnen för att få en mera överskådlig blick om ämnena än vad en mer grundlig 

inriktning gjort. Eftersom pedagogerna själva upplevt att de inte har några djupare kunskaper inom 

naturvetenskap och teknik får de själva söka kunskap om det de vill ha reda på, genom att läsa 

forskning, åka på workshops och ta hjälp av varandra. Alla tre ansåg sig själva vara självlärda inom 

ämnena. Att vidareutbilda sig inom naturvetenskap och teknik var det två av dem som skulle kunna 

tänka sig att göra. En vill ha mer kunskaper om kemi och fysik medan en annan vill gå en grundkurs 

i teknik som hen ändå känner sig väldigt säker på. Alla tre pedagogerna har alltså en del kunskap om 

ämnena så de vet vad ämnena handlar om och vad de ska se efter när de arbetar med det, men det 

påverkar dem inte, att arbeta med ämnena i barngruppen. Är det något de inte känner att de kan eller 

känner sig osäkra på tar de hjälp av varandra eller läser forskning om hur andra gjort. 
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Planering och reflektion 

Barns intresse 

I analysen framkom det att pedagogerna tillsammans reflekterar över vad barnen är intresserade av, 

men också hur de ska kunna ta vara på barnens olika intressen. Pedagogerna själva menar att det är 

barnens intresse som ’styr’ till viss del vad de ska arbeta med. Pedagogerna anser att det handlar om 

att fånga upp intresset barnet visar och spinna vidare på det, men att man med de allra yngsta inte gör 

en djupdykning i ämnet direkt utan att det istället handlar om att bemöta intresset och frågan för att 

sedan se om ett vidare intresse utvecklas. I detta framkom det framför allt att barnens lek är en viktig 

del i hur pedagogerna tillvaratar och utvecklar intresset för ämnena teknik och fysik. 

…vårt arbetssätt ligger mycket på att fånga det spontana och fånga intresset hos barnen och lyssna in 

barnen vad är det egentligen de undrar (Pedagog 1).  

I det projekt som de arbetar med just nu har de utgått mer ifrån vad de äldre barnen visat intresse för 

eftersom de barnen kan uttrycka sig verbalt med ord till skillnad mot ett barn som inte har det verbala 

språket, utan som en pedagog uttryckte det: 

 …våra små barn använder ju det bodyala språket, det handlar ju om tolkning (Pedagog 3).  

Pedagogerna använder sig alltså av sina egna tolkningar av vad ett mindre barn visat intresse för. 

Bodyala språket innebär att barnen visar med sin kropp vad de är intresserade av, det kan vara att de 

pekar på något eller att de visar genom att titta på något. Men även om det handlar om tolkning är det 

barnens intresse de utgår ifrån. 

… så spinner vi vidare på saker som vi ser att barnen vart intresserade av i vårt tidigare projekt…(Pedagog 

2). 

För att kunna tillvarata och utveckla barnens intresse för ämnena framkom det tydligt i analysen att 

barnen till en viss del ger pedagogerna inspiration till vad de kan utforska tillsammans.  

…man ställer ju frågor och då ser man ju något litet. Och de ställer en fråga och det försöker man dra i hela 

tiden så inspirationen är ju från barnen. Sen så försöker man jobba framför dom på ett sätt, men man går ju 

bakom och följer dom för att få tag i intresset men samtidigt måste man ligga före för att kunna ge dom det 

dom frågar efter så det blir lite både och men inspirationen är från barnen skulle jag vilja säga (Pedagog 1). 

Det framkom även i analysen att pedagogerna får inspiration av andra som de vet har arbetat med 

liknande eller att genom samtal får reda på hur de gjorde i just den aktiviteten, för att kunna hitta 
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delar som de själva skulle kunna använda sig av. Det framkom också att det var väldigt olika hur de 

gick tillväga med inspirationen men att inspirationen de får ifrån barnen var det viktigaste. 

Planering och förberedelse, centralt fokus för reflektion 

Efter hand som intervjuerna gjordes blev det tydligt att pedagogerna diskuterar och reflekterar 

mycket med varandra och att de förbereder sig så väl de kan innan de startar upp ett nytt projekt. 

Detta för att kunna möta barnen där de är. Som en av pedagogerna uttryckte sig: 

Ja vi börjar ju redan efter sommaren med projektet. Sen börjar vi i januari prata om det och diskutera, men 

vad ser vi? Vad finns det? Vad finns det som vi skulle kunna dra i? Och där och då behöver vi titta på 

litteratur och forskning. Vad behöver vi lära oss för att liksom kunna möta barnen i det här (Pedagog 1)? 

Under denna process diskuterar de också tillsammans och gör mindmaps utifrån ett fenomen vad det 

kan innebära för var och en, men också vad de kan se för lärande utifrån fenomenet. Det framkom 

även att de själva gillar att sätta ord i kontrast mot varandra för att kunna få ett bredare perspektiv 

eftersom alla upplever eller uppfattar ett fenomen olika. En av pedagogerna formulerade: 

dels är det härligt att sätta saker i kontrast till varandra också att oljud är lite ’förbjudet’, så då tyckte vi att 

det var intressant att ha något att sätta emot varandra. Och det är likadant för oljud. Vi har ju tänkt i början 

att oljud är ljud som låter högt, eller så tänker man obekväma ljud men ett oljud kan ju lika gärna vara ett 

icke-ljud, ett ljud som inte finns, obefintligt ljud, så det kan ju vara ljud och ingenting som man jämför. Så 

det blev en lite tvetydighet i det och det lockades vi av lite (Pedagog 2). 

I samband med projektets uppstart introduceras även projektet för vårdnadshavarna och involverar 

dem för att göra dem delaktiga i verksamheten men även vad de kan se för lärande utifrån 

fenomenet. De vill att vårdnadshavarna ska vara delaktiga och ju mer delaktiga pedagogerna gör 

vårdnadshavarna desto mer vill de vara delaktiga. Reflektion är en viktig del i Reggio Emilia-

filosofin och det framkom att pedagogerna tar vara på alla reflektionstillfällen som ges men även att 

de skapar fler tillfällen där ytterligare reflektion kan göras, som en av pedagogerna sa:  

så hade vi gruppreflektion med föräldrarna, då samlar vi ihop allt som har hänt under hela terminen i en 

film, sen väljer vi ut en dokumentation ifrån den filmen som vi reflekterar över, precis som vi gör när vi 

sitter och reflekterar så gör föräldrarna det med oss i en gruppreflektion. […], så får de se vad som hänt 

under terminen och vad tänker ni sen att vi kan gå vidare med (Pedagog 1). 

Utifrån dessa tillfällen med gruppreflektion, egen reflektionstid och arbetslags reflektion framkom 

det att pedagogerna fyller i en reflektionsmall där de alltid kopplar alla aktiviteter till läroplanen för 

att se om de uppnår målen. I slutet av varje termin ser pedagogerna över vilka mål de uppnår samt 
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vilka mål de missar. Pedagogerna ansåg att de själva utmanar sig i att lyfta in och förstärka de mål 

som de kanske missar men att projektet är väl grubblat innan de startar det. Trots att projektet är väl 

grubblat är det olika i hur pedagogerna går in i projektet eftersom det kan resultera i precis vad som 

helst, men genom förberedning och reflektion kan de möta barnen där de är för att sedan fortsätta att 

forska vidare. 

Förutsättningar för lärande 

Miljön 

I analysen framkom det att pedagogerna kände att miljön var av stor vikt för att introducera material 

samt skapa intresse för olika ämnen inom barngruppen. Att skapa miljöer som tilltalar barnen var 

viktigt. 

Vi försöker ju skapa miljöer som tilltalar barnen och det är just med natur och teknik. Vi försöker använda 

oss av naturmaterial och ta med in och inte bara ha att bygga med och benämna att det här är träklossar och 

de kommer från träd och vi tar ju gärna in naturen å vi tar in löv å vi tar in sand å så, men så man får känna 

på såna grejer i olika, på olika ställen och så de beter ju sig olika (Pedagog 3). 

De lyfte fram att de tar in naturen väldigt mycket för att utforska den och att intresset oftast växer då 

och att de då kan fortsätta att spinna vidare på barnens frågor och idéer. En annan pedagog sa: 

Vi försöker ju att våra miljöer ska representera läroplanen. Vi har ju lite basmiljöer till exempel en 

byggmiljö där vi har mycket teknik och NO, och likadant att vi plockar in naturen väldigt mycket för att 

undersöka den. […] För mig är det ett sätt att undervisa på genom att det finns miljöer som kan inspirera 

till lärande inom de olika, former (Pedagog 2). 

De menar att materialet ska vara lättillgängligt för barnen att utforska och då handlade de om att få in 

materialet i miljöerna och vara tillsammans med barnen och höra vad de säger för något och vad de 

visar intresse för. Genom att vara tillsammans med barnen och lyssna och se vad barnen visar 

intresse för, öppnar upp till ett mer utforskande i verksamheten. Två pedagoger formulerade sig: 

Sen är våra miljöer den tredje pedagogen där vi ställer i ordning jättemycket fysik och teknik som finns där 

hela tiden som barnen kan utforska och det är både ute och inne… (Pedagog 1). 

…vad är det jag behöver tillföra mer av kring vissa saker eller vad behöver jag läsa på mer för och kunna 

utmana dom och hjälpa dom och förstå saker och så (Pedagog 3). 

I intervjun lyfte alla tre pedagogerna miljön som den tredje pedagogen, och att den är viktig att 

använda sig av, eftersom de själva anser att de ger förutsättningar för lärande. Det blir synligt att 
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pedagogerna har kunskap av Reggio Emilia-filosofin och att de använder sig av den kunskapen för 

att kunna ge barnen möjligheter att använda hela sin kropps förmåga och skapa en utforskande miljö. 

Pedagogens roll 

I analysen av intervjumaterialet blev det tydligt hur pedagogerna såg på sin egen roll tillsammans 

med barnen för att kunna utveckla intressen för ämnena men även hur de kan tillvarata det. Att vara 

en medforskande och inspirerande pedagog var av vikt för alla tre.  

…min roll i det är att inspirera tänker jag och vara den här medforskande pedagogen som finns bakom som 

stöd…(Pedagog 1) 

De själva lyfte fram att de kan inspirera barnen genom att iscensätta material med fysik och teknik. 

En pedagog kallade sig själv för regissör när hen iscensätter material. Hen finns då närvarande för att 

hjälpa barnen om det skulle vara så att de fastnar i något. Skulle nytt material ställas fram till barnen 

nämnde två av pedagogerna att man behöver som pedagog vara med att visa eller demonstrera hur 

materialet ska användas, dock så behöver det inte finnas något rätt eller fel i hur de används. 

Men ställer jag fram en grej som jag vet är helt ny för dem så måste jag ju va med och visa, för att de ska få 

något att förhålla sig till. Å annars så de kan ju testa det på sitt sätt men jag kan ju också visa ett till sätt och 

prova saker och då får de ett bredare spektrum (Pedagog 3). 

I citatet menar hen att det handlar om att hjälpa de olika individerna så att de känner sig trygga i det 

de gör. Det är viktigt att vara med barnen och testa. Att motivera och inspirera barnen till lärande är 

ett sätt för pedagogerna att undervisa på. Pedagogerna anser också att barnens frågor har en stor plats 

i hur pedagogerna ser på sin egna roll, att vara en handledare och uppmärksamma barnen på deras 

frågor, som att ställa reflekterande frågor eller vad barnen kan tänka på i just den situationen. De vill 

att barnens frågor ska spegla det mesta de gör tillsammans med barnen. De menar att de formar 

situationen tillsammans. 

I analysen framkom det även att en tolkning av hur man ser på sin roll som pedagog, i de olika 

aktiviteterna tillsammans med barnen, kan vara lite olika. En pedagog uttryckte sig, att man kan vara 

den pedagog som är lite i bakgrunden, där man observerar och dokumenterar just i den aktiviteten. 

Man lämnar alltså över sin medforskande roll till någon annan för att kunna samla in material till 

reflektion eller för att kunna få syn på andra saker som barnen visar intresse för. Vissa små snabba 

ögonblick kan annars lätt missas i aktiviteten. I Reggio Emilia-filosofin ska pedagogen finnas där 

som medkonstruktör eller medforskare och detta är något som pedagogerna ser till att de är. 
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Diskussion 

I detta kapitel kommer diskussion att göras utifrån tidigare forskning och litteratur relaterat till 

studiens syfte, resultat och analys. Valet av metod för att kunna genomföra denna studie kommer 

också att diskuteras. Avslutningsvis ges en kort sammanfattning av studiens resultat och diskussion 

under rubriken slutsatser och förslag på vidare forskning. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse för hur en förskola kan arbeta med 

naturvetenskap och teknik på ett genomtänkt sätt. Intentionen var också att studien skulle bidra till 

mer kunskap om hur pedagoger kan ta tillvara och utveckla barns intresse för ämnena, med fokus på 

de yngre barnen. Jag har i denna studie intervjuat pedagoger på en förskola som kommunicerar utåt 

genom att publicera bilder och videos, på sociala medier. Innehållet som visas är arbetet tillsammans 

med barnen i aktiviteter med naturvetenskap och teknik.  

Resultaten visar att pedagogerna förbereder sig väl för hur de kan arbeta med ämnena fysik och 

teknik tillsammans med de yngre barnen, då de startat temat ljud och oljud utifrån barnens intressen. 

De arbetar tillsammans med barnen på ett vardagsnära sätt där ett utforskande arbetssätt är i fokus. 

Förskolan arbetar med det Reggio Emilia-filosofiska arbetssättet och undersökningar görs 

tillsammans med barnen. Elfström, m.fl. (2014) beskriver att Reggio Emilia-filosofins arbetssätt 

liknar det naturvetenskapliga arbetssättet eftersom de har samma utgångspunkt. Pedagogernas 

förhållningssätt och barnsyn är en viktig del i detta för att skapa möjligheter till att naturvetenskap 

och teknik får en plats i verksamheten. Även läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) betonar att 

det är pedagogerna som skapar möjligheterna för barnen. Åberg och Lenz Taguchi (2018) menar att i 

Reggio Emilias förhållningssätt ska pedagogerna se till barnens inre förmåga och att pedagogerna 

ska vara lyhörda pedagoger och detta är något som pedagogerna i denna verksamhet gör. I alla 

situationer som uppstår i verksamheten vill pedagogerna ’bada’ barnen med ord för att öka deras 

begreppsförråd och detta kan kopplas samman med Vygotskijs (1986) begrepp internalisering. 

Barnen får erfarenheter i samspel med andra och med föremål. Barnen lär sig begrepp och ord och 

dessa blir redskap för dem. När barnen sedan använder kunskapen de fått och gör om den till sin 

egen görs detta genom att internalisera den. Här blir språket viktigt och det behöver inte vara det 

talade språket utan det kan även vara kroppsspråket. Kroksmark (2011) beskriver att Vygotskij menar 

att samspelssituationer är viktiga, och att det är genom lek och kommunikation som barn lär sig. I 
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resultat-delen kan vi även se att pedagogerna använder sig av den proximala utvecklingszonen. 

Pedagogerna ser att barn vill lära sig och stöttar då barnen (Vygotsky, 1978) men de utmanar även 

barnen att prova nya saker. Vygotsky (1978) menar att pedagoger kan använda sin kunskap i 

lärandeprocesser tillsammans med barnen för att backa tillbaka och se vad barnen klarar av själva 

eller tillsammans med någon annan. 

Pedagogerna själva beskrev att när de startar ett projekt läser de in sig på forskning som finns om just 

de specifika ämnena som sedan är ett ’levande’ material under hela projektet. Skulle barnen visa 

intresse för något specifikt ser pedagogerna till att vara närvarande och utforska tillsammans med 

barnen, för att sedan leta reda på och läsa in sig på forskning för att möta barnen där de är. I detta blir 

det tydligt att pedagogerna på denna förskola inte prioriterar andra ämnen för att de saknar djupare 

kunskaper om ämnena naturvetenskap och teknik som Elfström, m.fl. (2014) och Sundberg (2016) 

skriver om att många verksamheter kan göra. På denna förskola tar pedagogerna tillvara barnens 

intressen och utmanar barnen där de befinner sig, i likhet med det Elfström, m.fl. menar, att ett 

meningsfullt lärande sker när pedagogerna verkligen lyssnar in barnen och tillvaratar deras tankar 

och funderingar. Eller som Elm Fristorp (2012) menar, att lärandeprocesser inte ska tvingas fram på 

grund av att en kunskapsöverföring måste ske, utan pedagoger och barn skapar förutsättningarna 

tillsammans för meningsskapande processer. Barn har kunskaper som behövs tas vara på, som vi ser 

att Reggio Emilia-filosofin också säger om det rika barnet. En utmaning i allt detta är som en 

pedagog sa, ”att när det är många vikarier inne i verksamheten, som kanske inte har samma barnsyn 

eller förhållningssätt, blir det en utmaning att tillvarata barnens intresse. De kanske inte ser barnets 

inre förmåga utan de ser att de måste visa barnet det ’rätta’ sättet för att de ska förstå”. En annan 

utmaning är att följa upp barnens frågor när de vardagliga rutinerna kommer emellan, som att någon 

slår sig, en blöja måste bytas eller måltider måste passas. En undran i det hela är: bara för att inte alla 

förskolor läser forskning innan de startar ett projekt, betyder det att de prioriterar andra ämnen då om 

de inte har kunskap om ämnet, eller blir det inga meningsfulla lärandeprocesser i deras verksamhet? 

Genom att pedagogerna arbetar med ämnena på ett vardagsnära sätt, visar de att de utgår ifrån barnen 

och vad de är intresserade av. Utbildningsdepartementet (2010) skriver att barnens omgivning är full 

av företeelser som kan sättas i förbindelse med naturvetenskap och att detta ofta upptar barnens 

intresse. Utifrån de aktiviteter med barnen som presenterats i resultatdelen ser man att pedagogerna 

medvetet spinner vidare på vad barnen visat intresse för. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) 
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lägger vikt vid att pedagogerna ska skapa förutsättningar för utforskande, nyfikenhet och lust att lära 

och detta är något som man kan se i aktiviteten med morgonmötet. Larsson (2016) menar att 

fenomen är undersökningsbara och att det är genom kommunikation som både barn och vuxna 

inhämtar kunskap. Det är genom interaktion och delaktighet som kunskap skapas. Språket är en 

central del i detta och i det sociokulturella perspektivet, viktigt blir här för pedagogerna att samtala 

med alla språk (Elfström, m.fl., 2014) och detta är något som pedagogerna menar att de gör genom 

att sätta ett kroppsligt ord på de olika ljudens olikheter. Att samtala med alla språk kan också vara en 

utmaning för pedagogerna då barnen med sitt kroppsspråk kan mena en sak medan pedagogen 

uppfattar det på ett annat sätt. Här gäller det för pedagogen att vara närvarande och härvarande med 

barnen för att se och försöka förstå vad barnen menar med de språk de använder när de inte använder 

sig av det verbala språket. Härvarande kan förklaras som att, pedagogen kan vara närvarande i en 

situation med barn men det betyder inte att pedagogen är delaktig i det som sker, är man härvarande 

så är man närvarande och delaktig i det som sker tillsammans med barnen. 

Hansson, m.fl. (2014) hävdar att barn ska möta naturvetenskap i tidiga åldrar och detta visar 

förskolan på att det inte har några problem med, utan det handlar om hur man själv anpassar sig till 

situationen. Genom att utgå från barnens perspektiv och tillvarata barnens egna erfarenheter och 

möten med fenomen som de möter i vardagen, kan pedagogerna fånga deras intressen. Thulin (2010) 

menar att om pedagogen tillvaratar barns frågor och utgår från dem kan pedagogerna fånga barnens 

nyfikenhet. Thulin menar att barnen vill undersöka och förstå samband mellan olika fenomen. 

Hansson, m.fl. menar dock att det kan vara en utmaning för pedagogerna att skapa lärandeprocesser 

utifrån barnens frågor i vardagssituationer. Förskolan i studien visar att detta inte är fallet utan att 

pedagogerna gör sitt bästa för att möta barnen på ett sätt så att de får en förståelse för det de undrar. 

En pedagog berättade att allt de gör tillsammans med barnen ska komma från dem, men en undran i 

detta eller ett dilemma rättare sagt, att om man alltid utgår från barnen, begränsar man inte 

möjligheterna att ge dem helt nya erfarenheter då? Hansson, m.fl. menar att pedagogerna ska 

tillvarata barns intresse och frågor för att bygga vidare på det. Jag tror att denna pedagog menade att 

de är barnens intresse som de bygger vidare på samtidigt som de inför nya saker och material som 

barnen får prova på. I detta arbetssätt att utgå från barns frågor, finns det en risk att alla barn inte blir 

sedda? Att ett tyst eller blygt barn inte vågar ställa frågor för att få veta mer om något som de 

egentligen vill veta något om? Men även som en pedagog nämnde att det handlar om hur man själv 
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anpassar sig till situationen, hur vet man att man anpassat sig själv på ett bra sätt, vad är bra och vad 

är det ’korrekta’, finns det ett ’korrekt’ sätt? 

Elm (2008), Pramling Samuelsson och Johansson (2006) och Skolverket (2016) menar att leken har 

en stor betydelse för barns utveckling och lärande. Det är upp till pedagogen att skapa dessa 

förutsättningar för barnen och det kan göras genom exempelvis ordnade miljöer med olika material, 

både strukturerat och ostrukturerat. Mylesand (2006) beskriver till exempel att bygg-hörnan ska vara 

en mötesplats, alla ska kunna vistas där, alla ska kunna bygga eller konstruera något oavsett ålder. 

Mylesand betonar även betydelsen av att exempelvis bygg-hörnan är möblerad, eftersom det har en 

stor inverkan på hur barnen kan dela med sig av sina kunskaper. Pedagogerna på förskolan beskrev 

att de ser miljön som den tredje pedagogen, att den ska vara inspirerande och utforskande och även 

tilltala barnen. De vuxna, pedagogerna, ses som den första pedagogen och barnen ses som den andra 

pedagogen i verksamheten och i sitt utforskande. Pedagogerna tar in olika ostrukturerade material 

som barnen kan använda i sin lek och utforskande, men att de också har möjlighet att använda det 

tillsammans med ett strukturerat material. Trageton (2009) menar att ostrukturerade material är 

formbara och att barnen kan använda det materialet till vad som helst, fast vi vuxna kanske anser att 

det bara kan användas till en specifik sak. Det gäller här som pedagog att se alla möjligheter som 

finns och vara öppen för idéer och förslag. Skolverket (2016) menar att barn använder sig av sin 

fantasi och att barnen ska få nyttja material och teknik för att kunna skapa och kommunicera med 

alla uttrycksformer. Hallström, Elvstrand och Hallberg (2015) såg i sin studie att de allra yngsta 

barnen är begränsade med vissa material på grund av säkerhetsskäl. Detta är något som pedagogerna 

på denna förskola inte nämner utan det handlar om att vara närvarande med barnen för att de ska 

kunna få möjlighet att prova och utforska olika saker.  

Pramling Samuelsson och Johansson (2006) ville med sin studie visa att pedagogerna har en viktig 

roll i lek och i planerade aktiviteter och att de menar att den lekfulla upplevelsen och lärandet 

värderas högt av lärarna i sin studie. Pedagogerna på förskolan i studien talar själva om hur de ser på 

sin roll, att de ska vara medforskande tillsammans med barnen men också att de ska inspirera barnen 

till att våga utforska saker själva eller tillsammans med någon annan. I de planerade aktiviteterna 

beskrev pedagogerna att de kan inta en mer demonstrerande roll men att de inte alltid gör det. När de 

intar den demonstrerande rollen kan det göras på ett lekfullt sätt, att de leker, utforskar eller ställer 

frågor till barnen, likt det läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) menar, att pedagogerna ska 
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använda sig av leken för att främja utveckling. Men hur mycket lek ska pedagogerna använda? Är 

det bara genom lek som barn lär? Eller är det som Pramling Samuelsson och Johansson menar att lek 

och lärande hör ihop? I Reggio Emilia-filosofin ska pedagogen vara medforskare eller 

medkonstruktör. Pedagogen blir en ’handledare’ och ska på så vis se hur barnen kan få kunskap om 

det de visar intresse för och skapa de bästa förutsättningarna för det. 

En pedagog berättade att man ibland kan inta en roll genom att finnas i bakgrunden för att 

dokumentera och fånga upp sådant som de annars kanske missar. Mylesand (2007) betonar vikten 

med dokumentation. Pedagogerna kan då synliggöra för både barnen och sig själva olika bygg-

processer men även andra saker som utveckling och lärande hos barnen. Pedagogerna visar alltså att 

de är intresserade och försöker förstå. Det är som Mylesand menar att vi lever i ett IT-samhälle och 

att vi måste ta ställning till detta. Detta anser jag att pedagogerna på denna förskola har gjort. Att om 

barnen visar intresse för något, kan det vara som en pedagog sa, att ha minst en I-pad nära för att 

kunna utforska tillsammans med barnen. På så sätt utmanar man barnen med den digitala tekniken 

genom att de får undersöka och forska med I-paden. Detta är något som Utbildningsdepartementet 

(2010) också menar, att barn behöver grundläggande teknik-förståelse för att ta sig an tekniken de 

möter i vardagen. Barnen ska ges möjligheter att försöka uppfatta hur teknik kan användas.  

Svensson (2011) skriver om att vi lever i ”växelverkan mellan föremål, processer, system och 

människor ” (s. 15). Pedagogerna på förskolan ger barnen möjlighet att undersöka tekniken som 

finns och kan med det öka barnens insikt i hur teknik fungerar. Att de möjligen inte får hela 

kunskapen om hur det kan användas i samhället utan att de bara samtalar och utforskar det på ett 

vardagsnära och enkelt sätt. Svensson lägger stor vikt vid att pedagogerna bör ha kunskap om teknik 

för att ge barnen de bästa förutsättningarna för lärande i teknik. Pedagogerna på denna förskola har 

inga djupare kunskaper i teknik men de hindrar dem inte från att arbeta med det tillsammans med 

barnen och är det så att det är något som de inte själva kan så tar de reda på det. En av pedagogerna 

uttryckte sig på följande sätt: ”Barn kan, bara man ger dem rätt förutsättningar. Lägg nivån rätt bara 

och tro på barnet.” 

Pedagogerna i denna verksamhet ser inga hinder med att arbeta med naturvetenskap och teknik med 

de allra yngsta barnen, utan bara möjligheter. I kontrast till detta visar många studier på att många 

pedagoger uttrycker att det finns osäkerhet kring hur man ska arbeta med teknik och naturvetenskap i 

förskolan. Sundberg (2016) påstår att vissa förskolor har svårt att arbeta med ämnena på grund av 
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saknad kompetens inom ämnena och att pedagogerna behöver öka sin kunskap, men eftersom 

pedagogerna på denna förskola själva läser mycket forskning för att få kunskap om ämnena, samt att 

de åker på workshops för att få inspiration ansåg de sig själva mycket självlärda. Ingen av 

pedagogerna har en fördjupad utbildning inom ämnena, men det hindrar dem inte för att arbeta med 

naturvetenskap och teknik med de allra yngsta. Några av pedagogerna vill dock vidareutbilda sig 

inom ett av ämnena för att få mer kunskap om hur de kan arbeta tillsammans med barnen, men detta 

var inget som de ansåg att de måste göra nu direkt eftersom de själva läser mycket om hur de kan 

arbeta tillsammans med barnen. Det är som Sundberg menar i sin forskning att praktikgemenskapens 

roll har betydelse för hur naturvetenskaplig undervisning kan bedrivas i förskolan. Pedagogerna på 

förskolan har alltså, trots att de saknar en formell djup utbildning i naturvetenskap och teknik, 

utvecklat en gemensam praktisk kunskap om hur de kan arbeta med ämnena tillsammans med barnen 

i verksamheten. Min undran i det hela är varför har inte alla förskolor samma driv i sina 

verksamheter? Har det att göra med att de inte har en liknade praktikgemenskap som den studerade 

förskolan arbetat fram? Hur kommer det sig att alla förskolor inte tar sig tid till att arbeta fram en 

fungerande praktikgemenskap där alla ämnen får lika stor plats i verksamheten? Eller är det så att 

den studerade förskolan har kommit ett steg längre fram i sin utveckling som de andra förskolorna 

inte ser än. Eller kan det vara så att andra förskolor/pedagoger känner att de inte får en överblick om 

vad som händer i verksamheten då? Har den studerande förskolan uppnått det optimala arbetssättet? 

En del av detta tror jag har att göra med pedagogernas barnsyn och arbetssätt eftersom de arbetar 

med det Reggio Emilia-filosofiska arbetssättet, där de utgår ifrån barnens intresse och ser sig själva 

som medkonstruktörer eller medforskare tillsammans med barnen. Då pedagogerna har mycket 

reflektionstid tar de verkligen vara på den tiden för att diskutera och planera om hur de kan arbeta 

tillsammans med barnen och ämnena. På detta sätt får även ny personal kunskap om hur de kan 

arbeta tillsammans med barnen, plus att de kommer in i verksamhetens arbetssätt snabbt. Reflektion 

är en viktig del i Reggio Emilia-filosofin men alla verksamheter har inte samma möjligheter till 

reflektion på grund av varierande arbetstider. Pedagogerna på förskolan i studien arbetar alla 100% 

och detta ger dem mer tid för reflektion. Frågan är då varför arbetar inte alla 100%? Jag tror att detta 

beror på att alla pedagoger inte vill arbeta 100% och för att lösa det på bästa sätt pusslas 

arbetstiderna ihop, så att mest personal finns i verksamheten när flest barn är där. I och med detta blir 

det även så att andra tillfällen för pedagogerna blir drabbade i slutänden, som exempelvis en längre 

gemensam reflektionstid. Något som jag vet att den studerade förskolan själva har arbetat fram är att 
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läsa in sig själva på forskning om de olika ämnena för att öka sin egen kunskap om vad de kan göra 

tillsammans med barnen och detta för att finna inspiration. Sedan är det också så att de kan finna 

inspiration på nätet om vad de kan göra, men de är inte rädda för att prova något nytt, pedagogerna 

ser planerade lärandeobjekt som något naturligt i verksamheten och detta är också något som 

Sundberg kom fram till i sin studie. Elfström, m.fl. (2014) menar att man ska vara ämneskunnig för 

att kunna skapa förutsättningar för att utforska tillsammans med barnen, men hur ämneskunnig 

behöver man vara för att arbeta med ämnena? Räcker det med en ytlig utbildning eller behöver man 

ha en djupare kunskap? Jag anser att denna förskola föregår med ett gott exempel, att de verkligen tar 

sig tid till att läsa forskning för att kunna möta barnen där de är och åker på workshops för att få 

inspiration till vad de kan göra tillsammans med barnen. Men vad skulle den studerade förskolan 

kunna utveckla? Jag ser just nu inget direkt som de skulle kunna utveckla. Tänker jag efter riktigt 

noga så skulle de i så fall vara att de föreläser för andra förskolor om sitt arbete, hur de utgår ifrån 

barnen samt läser forskning för att de ska kunna utveckla barnens intresse vidare. Detta för att andra 

verksamheter ska kunna finna inspiration samt se över sin egna verksamhet. Men detta betyder inte 

att andra förskolor inte har en fungerande verksamhet där de inkluderar alla ämnen som nämns i 

läroplanen. 

Metoddiskussion 

I denna studie valdes en kvalitativ metod där datainsamlingen skedde med hjälp av intervjuer som 

byggdes på förskolans egen-publicerade dokumentation från sociala medier. I min resultatdel valde 

jag att inte visa dokumentationen från förskolan för att inte röja vilken förskola studien gjordes på, 

för då bryter jag mot konfidentialitetskravet. Istället beskrev jag dokumentationen med ord för att 

läsaren ändå ska få en förståelse för studien och resultatet. För att komma fram till det resultat som 

gjorts har den fenomenografiska analysmodellen använts. Dahlgren och Johansson (2015) menar att 

jag som forskare med fenomenografins analysmodell kan analysera det insamlade datamaterialet och 

sortera det och ordna det efter hur pedagogerna uppfattat ett fenomen. Alexandersson (1994) menar 

att det inte finns något rätt eller fel svar i hur man uppfattar ett fenomen. 

Anledningen till att intervju valdes i denna studie var för att få reda på hur pedagogerna själva 

beskriver hur de arbetar med ämnena tillsammans med barngruppen och även hur de kan tillvarata 

och utveckla de yngsta barnens intresse för ämnena teknik och fysik. Observationer kunde också ha 

använts i denna studie för att undersöka hur pedagogerna arbetar med ämnena tillsammans med 
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barngruppen. Detta skulle i så fall skett i kombination med intervjuer för att kunna bekräfta 

pedagogernas svar om hur de verkligen arbetar med att tillvarata och utveckla intresset för ämnena. 

Observation valdes bort eftersom tiden kändes som att den var alldeles för kort för att hinna med att 

analysera materialet. Kunskapen jag fick från respondenterna svarade mot frågeställningarna och 

syftet i denna studie. I min studie hade dock dokumentationen från sociala medier en liknande roll 

som observationer eftersom bilderna och filmsnuttarna studerades noga och hjälpte mig att få en 

förståelse av verksamheten samt att jag kunde förbereda mig inför mina intervjuer då mycket av 

frågorna bygger på dokumentationen. Just denna förskolas dokumentation tilltalade mig och mitt 

ämne och därför valdes denna förskola att göra min studie på.   

I valet av metod finns det både fördelar och nackdelar. En fördel i denna studie är att när 

semistrukturerade intervjuer görs kan forskaren få respondenten att utförligare beskriva hur hen 

menar och då får man en djupare kunskap av hur hen uppfattar ett fenomen. Detta var av stor vikt för 

min studie då alla uppfattar ett fenomen på olika sätt. En nackdel med intervjuer är att respondenten 

kan svara på intervjufrågorna utifrån vad hen tror att forskaren förväntar sig eller vill höra. Eftersom 

att jag använde en intervjuguide (se bilaga 1.), i alla tre intervjuerna, där frågorna var öppna och inte 

ledande var till en fördel för att säkerhetsställa studiens syfte. Då jag ställde mina frågor på ett sådant 

sätt kunde därmed risken minskas att respondenten gav det svar som jag förväntade mig eller ville 

höra. Intervjuguiden utformades på så vis att det mest centrala handlade om att försöka besvara 

studiens frågeställningar och detta för att stärka studiens validitet. För att sedan stärka reliabiliteten i 

studien redogjordes det för hur jag gick tillväga samt hur jag analyserat materialet i metod-delen.  

I studien är respondenterna få men förskolan är liten och hälften av de som arbetar med de yngre 

barnen deltog i studien. Jag tror inte att resultatet hade påverkats om jag hade intervjuat fler 

informanter, eftersom de som deltog beskriver på liknade sätt sin bild av hur de arbetar med ämnena 

tillsammans med barnen och det visar på att Reggio Emilia-filosofin genomsyrar hela verksamheten. 

Detta kan anses ge en heltäckande bild av förskolan som fall. 

Slutsatser 

Resultatet tyder på att pedagogerna är väl förberedda och medvetna om hur de ska arbeta med 

ämnena, men skulle det dyka upp något som de ej har kunskap om tar de själva reda på hur de kan 

göra eller att de utforskar tillsammans med barnen vad som händer. De arbetar med naturvetenskap 

och teknik på ett genomtänkt sätt. Detta har byggts upp som en praktikgemenskap, trots att de inte 
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har någon fördjupad utbildning inom detta och ämnena. Förskolans pedagoger planerar aktiviteter 

utifrån barnens intresse och pedagogerna tillvaratar barnens lek. Förskolan dokumenterar vad de gör 

tillsammans med barnen och kommunicerar detta utåt genom sociala medier. Förskolan kan på detta 

sätt fungera som ett gott exempel för andra genom att de kan ge inspiration till andra, samt att 

använda sig av sociala medier som en kommunikation utåt. 

Med bakgrund i studien visade det sig att pedagogerna är medvetna om att de inte har några djupare 

kunskaper i ämnena men det hindrar dem inte från att arbeta med ämnena eftersom de i dessa fall 

läser in sig på temat innan de startar ett projekt, så att de är förberedda på vad de kan möta. Med 

denna studie hoppas jag att jag har synliggjort för andra att man inte behöver ha så djupa kunskaper 

om ämnet i sig utan att man behöver ta sig tid till att läsa vad som finns runtomkring för att veta vad 

man kan göra men att det handlar om hur du själv bemöter barnen i det hela. 

Förslag till vidare forskning 

Det som skulle vara intressant, är att göra jämförelser med en annan Reggio Emilia-inspirerad 

förskola och se hur de går till väga samt hur de arbetar tillsammans med barnen. Det skulle även vara 

intressant att göra observationer som komplement till intervjuerna för att få en djupare kunskap i hur 

pedagoger tänker i de olika situationerna som uppstår. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Informationsbrev  

 

Hej! Jag heter Monica och jag studerar till förskollärare på Karlstadsuniversitet. Nu är det min näst 

sista termin och jag ska genomföra ett examensarbete. Syftet med denna uppsats är att fördjupa mig i 

hur en förskola som arbetar med naturvetenskap och teknik på ett medvetet sätt tar till vara och 

utvecklar intresse för fysik och teknik hos de yngsta barnen, 1- 3 år gamla. Dessutom blir syftet med 

uppsatsen att bidra med mer kunskap till hur förskollärare kan till vara ta och utveckla barns intresse 

för ämnena teknik och fysik. 

För att kunna samla in material som underlag för uppsatsen skulle jag vilja intervjua personal som 

arbetar på småbarnsavdelningen, alltså tillsammans med barn i åldrarna 1–3 år. Under 

intervjutillfället kommer jag göra en ljudinspelning för att minnas vad vi har sagt. Jag följer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det betyder att ljudinspelningen kommer att raderas så 

fort som jag har blivit godkänd på denna uppsats. Det material jag samlar in kommer inte att spridas 

vidare till obehöriga utan bara användas i denna uppsats. Resultatet kommer att presenteras i mitt 

examensarbete vilket kommer att vara offentligt. I examensarbetet kommer varken namn, ort eller 

vilken förskola ni arbetar på att framkomma utan kommer att skrivas med fiktiva namn. Deltagandet 

kommer alltså att vara konfidentiellt. 

Den här undersökningen är frivillig och kan avbrytas när som helst. 

 

Jag kommer att kontakta er per telefon, här skrev jag datum, så att vi möjligtvis kan boka in ett 

intervjutillfälle. 

Kontakta gärna mig om ni har några frågor. Jag nås på följande: E-mail: här skrev jag min mejladress 

och mitt mobilnummer.  

Eller min handledare: här skrevs namn på handledaren och hens mejladress. 

 

  

Med vänliga hälsningar Monica Andersson.     

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att gratis 

få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har 

även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 

det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet 

på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 
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Bilaga 2 
 

Samtycke till att delta i studien: 

 

Hur beskriver förskollärare att de kan ta till vara och utveckla intresse för fysik och teknik bland de 

yngsta barnen, 1–3 år gamla. 

 

Jag har blivit skriftligen informerad om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten om att 

mitt deltagande är helt frivilligt och jag kan avbryta mitt deltagande i studien utan att ange något 

skäl. Jag har även blivit informerad om att informationen jag lämnar kommer inte spridas vidare till 

obehöriga, informationen kommer endast användas i examensarbetet och efter godkänt kommer 

materialet att förstöras. Min medverkan i studien kommer att vara konfidentiell och det kommer 

heller inte framgå vilken ort eller förskola jag arbetar i. Jag har även blivit informerad om att 

examensarbetet kommer att vara tillgängligt för andra att läsa efter publicering. 

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads universitet 

behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftningen och lämnad 

information  

 

 

 

 

 

 

 

  

Underskrift: _____________________________________________________  

  

Namnförtydligande:  ______________________________________________  

 

Ort: _____________________________Datum: ________________________ 

 

Vid frågor kontakta: Student: här skrevs mitt namn, mejl och telefonnummer. 

Eller handledare: här skrevs hens namn och mejladress.  
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Bilaga 3 
 

Intervjuformulär 

Generella frågor 

1. Hur länge har du arbetet inom förskolans verksamhet? 

2. Vilken utbildning har du och när avslutades dina studier? 

3. Ingick det någon form av naturvetenskap och teknik i din utbildning? 

4. Hur länge har du arbetat på denna avdelning? 

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

6. Har du blivit erbjuden vidareutbildning inom naturvetenskap eller teknik?  

Om ja: Vad för utbildning? 

Om nej: Skulle du vilja? 

7. Upplever du att det finns hinder/möjligheter med att arbeta med fysik och teknik med de 

yngsta barnen i förskolan? 

Andra frågor 

1. Varifrån fick ni idéen att starta ett projekt med fysikaliska fenomen? 

2. Hur kom ni fram till att ert nya projekt skulle heta ljud och oljud? 

3. Var finner ni inspiration till era olika aktiviteter? 

4. Anser du att din egen ämneskunskap i ämnena teknik och fysik påverkar varför och hur du 

arbetar med det?  (På vilket sätt i såna fall?) 

5. Hur riktar ni arbetet mot ämnena teknik och fysik mot de olika åldrarna (1–3)? Syns det i 

miljön och i så fall hur?                               

6. När du arbetar med fysik och teknik med barnen utgår ni från barnens frågor och när barnen 

visar intresse för något specifikt?  

7. I barns spontana lek finns möjlighet till undervisningstillfälle, anser du att du tar tillfället i akt 

att undervisa barnen då? (Om ja: hur gör du då? Om nej: varför inte?) 

8. Hur ser du på din roll som pedagog i de olika planerade aktiviteterna med teknik och fysik 

som genomförs? 

9. Vad ser du för lärande hos barnen i de olika aktiviteterna? (exempel från sociala medier)  

a. Bilden med barnet och ballongpumpen, ställde ni frågor om pumpen eller hur gjorde 

ni? (bild från 5 okt, instagram).  

b. Bilden från ert morgonmöte när ni försöker få grepp om ljud och oljuds olikheter (bild 

från 3 okt, instagram). Vad såg ni för lärande? Hur gick ni vidare? 

c.  5 september (bild, instagram) hade ni instrumentverkstad vad såg ni för lärande? Hur 

gick ni vidare? 

d. Den 23 augusti (bild, instagram) bild på vattenlekskaret och händer, vad gjorde ni 

här? Vad för lärande? Hur gick ni vidare? 

e. Den 29 augusti (bild, instagram) bild på ett barn vid torkskåpet, vad hände sen? 

10. Är det några andra tankar som kommit upp som du vill tillägga? 


