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Abstract 

This study aims to see how the outdoor environment in preschools can be used 

as an educational tool to teach children about physical phenomena. We have 

chosen to do this by using two methodical approaches, observations and inter-

views. During the observations a predetermined activity was carried out which 

explored friction on a slide. The result shows what the interviewed teachers 

think about the physics and natural science education and conceptualization in 

a preschool practice. During the study one can see how teachers are uncertain 

about the work with natural science concepts and we further discuss what fu-

ture research could possible look like. Discussions regarding how children 

learn from each other are also held, and furthermore how important it is to 

verbally use adequate concepts such as friction in order for children to get ac-

quainted with the phenomenon. In the interviews, we also got to see the teach-

ers' positive attitude towards the outdoor environment as an arena for learning. 

 

Keywords: Friction, Outdoor education, Physics education, Preschool, Sci-

ence education. 
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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att se hur utomhusmiljön på förskolan går att använda 

som ett pedagogiskt verktyg för att lära barn om fysikaliska fenomen. Vi har 

valt att göra detta genom att använda oss utav två metodansatser, observat-

ioner och intervjuer där det under observationerna utfördes en förutbestämd 

aktivitet som utforskade friktion i en rutschkana. I vårt resultat går det att ut-

läsa pedagogers tankar kring arbetet med fysik och naturvetenskapliga ämnen 

samt begreppsbildning i förskolan. Under studiens gång kan man se hur peda-

goger är osäkra i arbetet med naturvetenskapliga begrepp och vi diskuterar 

hur framtida forskning kan se ut. Det diskuteras även hur barn lär av varandra 

och hur viktigt det är att verbalt använda adekvata begrepp så som friktion 

för att barn ska få bekanta sig med fenomenet. I intervjuerna fick vi även ta 

del av pedagogernas positiva inställning till utomhusmiljö som en arena för 

lärande.  

 

Nyckelord: Friktion, Fysikundervisning, Förskola, Naturvetenskapsundervis-

ning, Utomhusmiljö. 

 

 

 

 

  



Fysikundervisning inom förskolan i en utomhusmiljö Maja Eriksson & Sofie Hammarström 

 

 

 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING ................................................................................................................. 1 

1.1 SYFTE ......................................................................................................................... 2 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR .................................................................................................. 2 

2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING ...................................................... 2 

2.1 UTOMHUSPEDAGOGIK ................................................................................................. 2 

2.2 NATURVETENSKAPSUNDERVISNING I FÖRSKOLAN ...................................................... 3 

2.3 UNDERVISNING OCH LÄRANDE OM FRIKTION .............................................................. 6 

3 TEORI ........................................................................................................................... 8 

4 METOD ......................................................................................................................... 9 

4.1 URVAL OCH DELTAGARE ............................................................................................ 9 

4.2 DATAINSAMLINGSMETOD ........................................................................................... 9 

4.3 DESIGN AV AKTIVITET .............................................................................................. 10 

4.4 GENOMFÖRANDE ...................................................................................................... 10 

4.5 DATABEARBETNING .................................................................................................. 12 

4.6 RELIABILITET OCH VALIDITET .................................................................................. 13 

4.7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN .......................................................................................... 14 

5 RESULTAT OCH ANALYS ..................................................................................... 15 

5.1 OBSERVATIONSANALYS ............................................................................................ 15 

5.1.1 Observation 1 ................................................................................................. 15 

5.1.2 Observation 2 ................................................................................................. 21 

5.2 INTERVJUANALYS ..................................................................................................... 25 

6 DISKUSSION .............................................................................................................. 29 

6.1 RESULTATDISKUSSION .............................................................................................. 29 

6.2 METODDISKUSSION................................................................................................... 33 

6.3 SLUTSATSER ............................................................................................................. 34 

REFERENSER ..................................................................................................................... 36 

BILAGOR ............................................................................................................................... 1 

  

 



Fysikundervisning inom förskolan i en utomhusmiljö Maja Eriksson & Sofie Hammarström 

1 

 

1 INLEDNING  

Föreliggande studie syftar till att bidra med ökad kunskap om hur man kan 

integrera naturvetenskapliga ämnen i den utomhuspedagogiska förskolemiljön 

med inriktning fysik. Utifrån våra upplevelser i förskolans verksamhet har vi 

upptäckt att merparten av undervisningen inom de naturvetenskapliga 

ämnesområdena sker inomhus. Det här har i sin tur lett till ett intresse hos oss 

att utmana tanken på undervisning som inomhusfokuserat, vilket vi gör genom 

att observera och intervjua verksamma pedagoger i förskolan. Utomhusmiljön 

ses, i vår erfarenhet, ofta av pedagoger som en plats där barn får möjlighet till 

att leka fritt och därmed blir pedagogernas roll mer övervakande än medfors-

kande och således kan potentiella lärtillfällen förbises och möjligheter gå för-

lorade. Vår studie fokuserar på ett naturvetenskapligt ämne, fysik, och fram-

förallt ett naturvetenskapligt fenomen, friktion. Utomhuspedagogiken är en 

viktig del i förskolans dagliga verksamhet och det stöds även av styrdokumen-

ten för förskolan. Läroplanen (Skolverket, 2018) påvisar hur arbetslaget har en 

skyldighet att skapa förutsättningar för barns lärande om naturen och ge dem 

möjlighet till att erfara grundkunskaper inom, fysik, kemi, biologi och teknik. 

Utifrån sin vardag och upplevda erfarenheter tolkar barn naturvetenskapliga 

fenomen (Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors & Vikström, 2015). Därför 

är vår strävan att upptäcka hur utomhusmiljön, som är en stor del av barnens 

vardag, kan användas inom fysikundervisningen.  

I en studie gjord av Lysklett och Berger (2017) framkommer det att förskole-

barn i norska förskolor spenderar en stor del av sin dagliga verksamhet i en 

utomhusmiljö, speciellt under sommarhalvåret då de studerade förskolorna 

spenderat så mycket som 70% av dagen utomhus. Vi anser således att tiden 

som spenderas utomhus bör utnyttjas, inte bara i den fria leken utan även i 

förskolans undervisningsmoment. Utomhusmiljön i sig självt har även bevisats 

vara främjande för barns utveckling och lärande (Zamani, 2016). 

Läroplanen (Skolverket, 2018) uttrycker att barnen ska få möjlighet att växla 

mellan olika miljöer under dagen, både inomhus och utomhus. Vi anser att 

planerade aktiviteter inte behöver vara direkt knutna till förskolans inomhus-

miljö och vill därför uppmärksamma möjligheterna för undervisning i utom-

husmiljön. Vi vill alltså utmana den annars normativa tanken att undervisning 

ska ske inomhus medan utomhusvistelsen präglas av fri lek och kan jämföras 

med skolans raster.  



Fysikundervisning inom förskolan i en utomhusmiljö Maja Eriksson & Sofie Hammarström 

2 

 

1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att ta reda på hur förskollärare kan använda sig av 

utomhusmiljön som ett pedagogiskt verktyg för att utveckla barns lärande 

inom ämnesområdet fysik. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur kan förskollärare utnyttja utomhusmiljön i den fysikaliska  

undervisningen i förskolan? 

 

• Hur kan förskollärare med utomhusmiljön som ett pedagogiskt  

verktyg arbeta med begreppsbildning, i detta fall friktion, för att  

bidra till barns förståelse för fysik? 

 

 

2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Utomhuspedagogik 

Kubat (2017) har i sin studie undersökt vad naturvetenskapslärare anser om 

hur man ska arbeta med naturvetenskap med utomhusmiljön som lärmiljö.  

Kubat (2017) använder begreppet utomhusmiljö för all undervisning som sker 

utanför klassrummets väggar. Exempel på utomhusmiljöer enligt Kubat kan 

vara naturen, museum, djurparker eller liknande. I vår studie ser vi på utom-

husmiljön som platser i naturen eller på gården, under bar himmel, till skillnad 

ifrån Kubats syn på utomhusmiljön. Detta kan dock vara ett resultat av den 

engelska översättningen. Tidigare forskning som Kubat utgår ifrån beskriver 

hur man har fastnat i klassrumsmiljön, och att detta kan ses som ett kritiskt 

tillstånd då eleverna går miste om de praktiska erfarenheterna som ses som 

essentiellt för att begripa det de studerar. Eleverna behöver de läromässiga er-

farenheter som undervisning utanför klassrummet kan bidra med. 

Kubat (2017) intervjuade 16 lärare och fann att majoriteten av lärarna ser på 

utemiljön som en viktig plats för lärande, då eleverna behöver känna till sin 

närmiljö för att få en vidare kunskap och förståelse för naturvetenskap. På frå-

gan om vilka hinder som finns till att utnyttja utomhusmiljön får han som svar 

att det tar för lång tid att göra dessa turer, att det krävs mycket förberedande 
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och man behöver få godkännande av ledning samt vårdnadshavare vilket är 

energikrävande att ansöka om. Han tar även reda på vad dessa lärare ser som 

negativa faktorer i undervisningen utomhus. Här får han liknande svar som 

tidigare, exempelvis att det är tidskrävande, och även att lärarna anser sig få 

otillräckligt stöd från vårdnadshavare samt att det inte finns tillräckligt med 

resurser. 

Kubat (2017) sammanfattar sin undersökning med att diskutera vilka positiva 

effekter man kan få ut av att använda sig av utomhusundervisning, och även 

hur man ska möjliggöra dessa lärtillfällen. Han beskriver det som viktigt att 

inkludera elevernas familjer, då det kan främja barnets bild av skolan som mer 

positiv, göra dem mer framgångsrika i skolan och gynna deras läsutveckling. 

I Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors och Vikström (2015) beskrivs det hur 

utomhusmiljön i förskolan öppnar upp för möjligheter som fångar och bibe-

håller barnens intresse. För att ett intresse ska väckas hos barn krävs det att de 

får möjlighet att utforska och upptäcka med en närvarande lärare som kan svara 

på potentiella frågor. Det ger även möjligheter för läraren att planera utfors-

kande aktiviteter som innehåller kroppsliga rörelser, exempelvis att glida ner 

för en brant backe och när det i sin tur är lättast. På liknande sätt förklarar 

Helldén m.fl. att barnen kan få en uppfattning om abstrakta naturvetenskapliga 

begrepp och fenomen genom att erfara dem i en naturkontext. För de yngsta 

barnen blir fokuset i utomhusmiljön den fysiska kroppsliga upplevelsen. För 

de äldre barnen i förskolan fungerar utomhusmiljön istället som ett naturbase-

rat laboratorium. Vid arbetet med de yngsta barnen är det lärarens uppgift att 

fånga upp och sätta ord på vad som undersökts och koppla det till erfarenheter 

för att ge barnen förståelse. Helldén m.fl. lyfter även hur klädseln kan påverka 

en utomhusbaserad undervisning och fungera som ett störmoment. Om barnen 

är för kallt klädda kommer deras fokus hamna vid att de fryser och således 

distrahera dem ifrån vad som undersöks. Likvärdigt är det om de är för varmt 

klädda. 

Avslutningsvis nämner Helldén m.fl. (2015) hur personalens inställning till ut-

omhusvistelser har betydelse för hur barnen tar till sig de erfarenheter som ges 

och hur naturen och således även utegården vid en förskola är oförutsägbar och 

att barnen därför behöver förberedas. Det här görs genom att lärarna verbalt 

ger barnet ett fokusobjekt som utmanar barnet och därmed håller intresset vid 

liv inför lärandeobjektet.  

2.2 Naturvetenskapsundervisning i förskolan 

Klaar och Öhman (2012) har i sin studie till stor del utgått från John Deweys 

(1998) pragmatiska teori, där deras syfte är att studera och förklara hur man 

kan integrera praktiskt meningsskapande i yngre barns utbildning, och hur det 
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kan ge en djupare insikt för barns förståelse för de naturvetenskapliga ämnena. 

I studien har de valt att observera hur små barn agerar i relation till sin omgiv-

ning, det vill säga hur de handlar beroende på hur omgivningen ser ut, och 

vilka konsekvenser små barns handlande ger. Genom detta val av metod vill 

de klargöra barns meningsskapande i den naturvetenskapliga undervisningen.  

För att analysera sina observationer använder de sig av PEA, practical episte-

mological analysis. PEA är ett sätt att analysera situationsbaserat menings-

skapande. Denna teori syftar på att studera vad som gör att situationer tar en 

särskild vändning, och används i Klaar och Öhmans (2012) studie för att ana-

lysera icke-verbala och kroppsliga situationer när de studerar de yngsta bar-

nens fysiska upplevelser i naturen. Vad som krävs för att göra en sådan analys 

är att exempelvis filma barns agerande i en observerbar situation. Därmed har 

de valt att filma barn som leker utomhus på en förskola.  

I sin observation har Klaar och Öhman (2012) tittat på ett barn som är ett år 

och 10 månader, de kallar honom för Robert. Robert är ute för att åka pulka, 

och har ibland svårt för att ta sig upp för pulkabacken då han halkar på den 

isiga snön. Vad Klaar och Öhman upptäcker och fokuserar sin observation på 

är hur Robert gör för att lösa detta problem. Han testar exempelvis att böja på 

benen för att på så sätt sänka sin gravitationspunkt, vilket gör det möjligt för 

honom att ta sig upp för backen på ett mer stabilt sätt. Genom att agera på detta 

sättet lär sig Robert hur han kan agera för att kunna handla i relation med na-

turen på ett sätt som löser hans problem. Vid ett senare tillfälle upptäcker han 

också att det bredvid isbacken finns en lerig väg. Även här upptäcker han ett 

sätt att lättare ta sig upp för backen, genom att gå upp där det finns lera. På så 

sätt upptäcker han att olika sorters underlag påverkar hur lätt eller svårt det är 

för honom att ta sig uppåt, det vill säga, att det finns olika friktioner som kan 

påverka halka. Klaar och Öhman beskriver detta självständiga sätt att upptäcka 

naturvetenskap som en, så som Dewey (1998) skulle beskriva det, utvecklings-

process. 

Klaar och Öhman (2014) har i vidare forskning undersökt och riktat fokus mot 

hur barns meningsskapande av och i naturen sker i förskolan och hur det är 

baserat i en demokratisk kunskapssyn där barnens fria lek och intressen har 

stor vikt. Syftet med deras undersökning är att utföra en empirisk studie om 

hur den demokratiska inriktningen i svenska förskolor kopplas samman med 

utomhusmiljön i den lokala miljön.  

I sin undersökning använder sig Klaar och Öhman (2014) av metoden obser-

vation, här genom filmning, av tre spontant uppstådda men återkommande ak-

tiviteter, vattenlek, lek med sand samt att glida ner för en snötäckt kulle. Samt-

liga aktiviteter utspelar sig i en utomhusmiljö. 
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Sammanfattningsvis diskuterar de resultatet och uppmärksammar där hur bar-

nen i en ostrukturerad utomhusvistelse oftast inte undersöker okända fenomen, 

utan leker istället med välbekanta material på ett välbekant sätt, och hur den 

demokratiska grunden som bygger på individers intressen och frågor kan vara 

begränsade av just denna anledning. Klaar och Öhman (2014) betonar även hur 

pedagogers ordval i utbildningen kring naturvetenskapliga ämnen spelar stor 

roll för barnens förståelse av fysikaliska fenomen exempelvis friktion. Peda-

goger bör säga friktion istället för motstånd när de pratar om fenomenet. Klaar 

och Öhman menar att användandet av vardagligare termer hindrar barnens 

möjlighet till meningsskapande och deras chans att få en djupare förståelse för 

vetenskapliga fenomen.  

I likhet med Klaar och Öhman (2012; 2014) har Larsson (2013) undersökt hur 

pedagoger kan arbeta med och utforska fenomenet friktion i förskolan. Det här 

görs genom observationer av fyra barn i förskolan under deras vardag för att 

belysa och uppmärksamma de ögonblick då de kommer i kontakt med fysika-

liska fenomen. Detta gjordes genom att använda sig av observationsmetoden 

”shadowing”. Shadowing innebär i Larssons studie att observatören med hjälp 

av en kamera filmar ett eller flera specifika barn under en tidsperiod.  

Larssons (2013) studie grundar sig i Hedegaard (2004), Hedegaard och Fleer 

(2008) samt Fleer (2010) och det kulturhistoriska perspektiv de beskriver. Det 

kulturhistoriska perspektivet bygger på barns internalisering inte bara utifrån, 

hur andras värderingar och reaktionssätt införlivas i den egna personen, men 

också hur konversationer och samspel spelar en roll i barns lärande och ut-

veckling. Med hjälp av detta förhållningssätt som analyseringsverktyg kan 

både verbala och icke-verbala kommunikationer tydliggöras för att upptäcka 

när tillfällen för lärande uppstår, både gömda och tydliga. 

I resultatet presenterar Larsson (2013) ett flertal vardagssituationer där studi-

ens deltagande barn kommer i kontakt med friktion. Några av dessa situationer 

är när ett barn, Gunilla, snubblar när hon försöker klättrar upp på gungan och 

foten åker av eller när Alexander försöker ta sig upp för en snötäckt kulle. 

Larsson väljer att fokusera vidare på två situationer som visar hur barn under-

söker friktion, Jenny som utforskar hur en tomatskiva glider över ett bord och 

Viktor som tillsammans med två vänner leker med och drar en släde ute på 

gården.  

I situationen med Jenny beskrivs det hur pedagogen försöker hindra utforskan-

det då det blir kladdigt på bordet. Larsson (2013) skriver hur det ur Jennys 

perspektiv är tydligt indikerat att hon vill utforska tomatens egenskaper i relat-

ion till bordet och hur pedagogen regerar på detta utifrån ett socialt beteende 

istället för en möjlighet till lärande. I situationen med Viktor försöker de dra 

släden på marken över olika underlag. I början dras släden över snö och det 
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går snabbt och enkelt. Snön blir sedan till slask och sist asfalt. Fortsättningsvis 

beskriver Larsson hur barnen märker skillnaden mellan underlagen och hur de 

genom diskussioner och målmedvetenhet fortsätter undersöka friktionen mel-

lan släden och marken. Larsson beskriver hur pedagogen vid en tidpunkt upp-

manar barnen att dra släden på snön och hur de när de väl når dit utbrister att 

anledningen till att det går lättare nu är för att släden återigen är på snön. Ett 

kritiskt moment i situationen är när pedagogen ber barnen att flytta sin lek till 

ett annat underlag, istället för att delta i utforskandet, och därmed missar chan-

sen att lära barnen om friktion (Larsson, 2013). 

Sammanfattningsvis i resultat och diskussionsdelen beskriver Larsson (2013) 

hur pedagogernas förkunskaper är centrala i arbetet med naturvetenskapliga 

ämnen. Många upplever det som svårt att rikta barnens fokus till ett specifikt 

fenomen, så som friktion, då de upplever sin egen kunskap som bristande. Fort-

sättningsvis beskriver Larsson även hur barnens utforskande sker inom de in-

stitutionella ramar som finns i förskolan och hur det påverkar pedagogernas 

respons på beteenden.  

Scott, Mortimer och Ametller (2011) har studerat hur barns meningsskapande 

kring naturvetenskapliga fenomen kräver en sammankopplandeprocess där de, 

i enlighet med ett sociokulturellt perspektiv, får skapa en förståelse genom att 

först lära i en social kontext innan de tar till sig kunskapen på ett personligt 

plan. Barnen behöver själva utföra den sammankopplandeprocessen, vilken 

sker på ett psykologiskt plan, för att kunskapen ska tillhandahållas och inlär-

ning ska ske. Studien visar på ett analytiskt arbete där Scott, Mortimer och 

Ametller får fram olika sätt som lärare startar denna process hos barnen genom 

att väcka deras hågkomst, exempelvis genom att hänvisa till tidigare erfaren-

heter. Ett annat exempel de nämner är hur lärare kan relatera ett nytt veten-

skapligt begrepp eller fenomen till situationer i vardagen.  

2.3 Undervisning och lärande om friktion 

Pendrill och Williams (2005) har i sin studie undersökt två av skolgårdens alla 

material som barn ofta leker med, gungor och rutschkanor. Undersökningen 

baseras på dessa två material och studeras utefter hur man som lärare/pedagog 

kan utnyttja dessa som läromedel inom fysikundervisningen.  

Vad gäller gungorna beskriver de hur man kan undersöka exempelvis vilka 

olika krafter som påverkar barnen när de gungar, Newtons andra lag eller 

rörelsemängdsmoment. 

När de beskriver sin undersökning av rutschkanor diskuterar de hur man kan 

utforska friktion genom att exempelvis använda vaxkritor eller stearinljus. De 

beskriver att man först kan testa att åka på rutschkanan som vanligt, för att 
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sedan måla med ljusen eller kritorna på rutschkanan. Det barnen då får upp-

täcka är att hastigheten kan ökas med hjälp av dessa material, och således 

minska friktionen. Innan aktiviteten startade upptäckte även en av eleverna i 

deras studie ett annat sätt att upptäcka friktion på, genom att glida ner för en 

stång som fanns på lekplatsen. Det han reagerade på var att hans händer blev 

väldigt varma när de gled ner för stången, vilket fångades upp av Pendrill och 

Williams (2005) och fungerade därmed som deras inledning till aktiviteten. 

Pendrill, Ekström, Hansson, Mars, Ouattara och Ryan (2014) undersökte vi-

dare hur lärare kan arbeta med fysik med elvaåringar. Deras fokusområde var 

specifikt friktion och hur man kan undersöka friktion på olika sätt utomhus. 

Det lutande planet är den centrala utgångspunkten i deras undersökning, och 

användes på varierande sätt. Barnen fick undersöka vilken påverkan olika klä-

desplagg, vatten och sand kan ha på hastigheten när man åker rutschkana. Lä-

rarna hade även tagit med två träplankor som fick representera det lutande pla-

net i följande undersökning. Fyra träblock inlindade i olika tyger skulle få glida 

ner på dessa lutande plan. Eleverna fick börja med att lägga ett träblock på en 

bräda, för att sedan lyfta brädan fram till att träblocket började glida ner och 

därefter mäta hur högt brädan lyftes när blocket började glida. De testade med 

alla träblocken och jämförde de olika höjderna, och sedan fick de testa att lägga 

blocken på olika sätt på plankorna. Fortsättningsvis diskuterades det huruvida 

variationer i underlaget, gräsmattan, kunde påverka resultaten i deras undersö-

kande.  

Pendrill m.fl (2014) diskuterar vidare olika fysiska lagar och fenomen som på-

verkar vår vardag och som kan vara värda att undersöka med sina elever. Ele-

verna fick några dagar senare möjlighet att diskutera vad de upptäckte under 

undersökningen. De kom fram till vilka faktorer som kan påverka friktionen i 

en rutschkana eller ett lutande plan av träplankor. Material, vikt och om det 

finns något, exempelvis sand, i kanan eller på plankan var deras centrala anta-

ganden.  

Pendrill m.fl. (2014) resonerar även över lärarens roll i denna lektion. Läraren 

stöttade eleverna genom att ställa utmanande frågor och frågor som kan hjälpa 

eleverna att reflektera och komma fram till olika slutsatser. Avslutningsvis re-

flekterar de om hur friktion är ett komplicerat ämne, och att experiment inom 

naturvetenskap inte alltid går så som man tänkt sig. Att vara medveten om vad 

som kan gå fel och vilka svårigheter diverse experiment kan medföra kan så-

ledes hjälpa lärare när det är dags för klassdiskussioner exempelvis. 
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3 TEORI 

Vår studie utgår från teorier som bygger på erfarenhetsbaserad kunskap och 

samspelet som sker mellan individer i en grupp. Därav är de teoretiska utgångs-

punkterna för studien John Deweys filosofiska teorier om lärande och Lev 

Vygotskijs sociokulturella teori om språkets roll i lärandet.  

John Deweys (1999) pedagogik bygger på att samhället och skolan inte bör 

vara åtskilda och att om barn ska utvecklas till demokratiska medborgare och 

lära behöver de själva erfara fenomenet som undersöks och söka problemlös-

ningar. Dewey beskrev hur just erfarenhet är en grundpelare för lärande och 

hur progression drivs av problemlösande situationer (Dewey, 1998). Det är 

viktigt att dessa problemlösandesituationer uppstår utifrån barnens intressen 

eller att de är personliga för individen då lärandet sker när det reflekteras och 

sammankopplas med aktiviteter utanför skolans väggar (Dewey, 1999). Även 

om Dewey själv inte använde det uttrycket så brukar det här benämnas med 

begreppet lära genom att göra (Sundgren, 2011). Enligt Dewey (1998) är det 

inte all erfarenhet som främjar lärande utan kvaliteten av erfarenheten avgör 

huruvida kunskap tillhandahålls.   

Lev Vygotskijs (1962) teorier om ordet och språkets betydelse för lärande och 

tilltagande av kunskap bygger på hur vi som individer lär oss i samspel med 

andra och hur språkbruket är centralt för vidare utveckling. Språket är enligt 

Vygotskij vad som knyter oss till varandra och samhället samt vad som an-

vänds för det egna utvecklande tänkandet. Vi lär i samspel med andra. 

Barn i yngre åldrar lär sig genom att koppla samman språket med aktiviteter 

eller problemlösningar (Vygotsky, 1962). Genom att utmana och erbjuda in-

tellektuellt stimulerande problem skapar barn ett reflekterande och utveck-

lande tänkande som i sin tur kan leda till förståelse för nya koncept, utan denna 

utmaning i tidiga åldrar kommer barnets förståelse för koncept bli lidande. Att 

enbart delge kunskap verbalt utan kontext kommer inte leda till att mottagaren, 

barnen, förstår konceptet som förmedlas. Likväl kommer inte kunskapen bygg-

gas utifrån ett enskilt tillfälle utan kräver upprepning i olika kontexter.  

När det kommer till vetenskapliga, eller institutionella, ord och begrepp lägger 

Vygotskij (1962) stor vikt vid skolans roll för förmedlandet av innebörder och 

definitioner. Det här görs genom att barn först ska få höra och ges adekvat 

information om begreppet, exempelvis friktion, för att sedan koppla det till 

erfarenhet och händelser som skett tidigare i livet. Det blir här lärarens uppgift 

att hjälpa barnet via den proximala utvecklingszonen att uppnå kunskap via 

erfarenheterna och göra begreppet mindre abstrakt (Vygotsky, 1962). Den 
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proximala utvecklingszonen definieras av Vygotskij som det avstånd mellan 

vad barnet klarar på egenhand och vad hen behöver hjälp av andra för att klara 

av (Vygotsky, 1962).  

I texten har vi valt att stava Vygotskij på två olika sätt. Detta beror på att den 

svenska och engelska stavningen ser olika ut och vi väljer att stava det på 

svenska i texten medan vi i referenserna använder den engelska stavningen då 

litteraturen som används är engelsk.  

4 METOD 

Nästkommande avsnitt täcker den utförda fallstudiens val av metod, tillväga-

gångssätt i urvalet, genomförande, etiska överväganden, analysmetod samt re-

liabilitet och validitet. En fallstudie innefattar data om ett eller flera specifika 

tillfällen och använder sig ofta av kvalitativa metodansatser, vilket i denna stu-

die består av observationer och semistrukturerade intervjuer. Inom fallstudier 

är det en fördel att använda olika datainsamlingsmetoder för att förstärka re-

sultatet (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

4.1 Urval och Deltagare 

Deltagarna i denna undersökning består av både barn och pedagoger som är 

aktiva inom förskolan. Studien har utförts på två olika förskolor där Förskola 

1 innefattar fem intervjuade pedagoger och fem barn, där två pedagoger var 

närvarande under den observerade aktiviteten. Förskola 2 bestod av en obser-

vation med fyra barn och en pedagog samt en efterföljande intervju med sagda 

pedagog. Båda förskolorna är belägna i en mindre kommun i Mellansverige. 

Barnen som deltog i observationen på Förskola 1 var mellan fyra och fem år. 

De fem intervjuade pedagogerna är uppdelade på tre avdelningar. De pedago-

ger som deltog i observationen arbetade på samma avdelning. Pedagogerna i 

intervju 3 och 4 arbetade på en avdelning med äldre barn. Pedagog 5 arbetade 

med de yngsta barnen i åldrarna ett till två år.    

På Förskola 2 var de deltagande barnen fem år gamla och gick på en 1–5 av-

delning. Intervjuad pedagog arbetade på sagda avdelning.  

4.2 Datainsamlingsmetod 

Studien utgår från två datainsamlingsmetoder, intervju och observation. En ak-

tivitet, planerad av oss, utfördes av pedagogerna på Förskola 1 och 2. Denna 

aktivitet låg till grund för observationen.  
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Under observationen agerade vi som deltagande observatörer (Eliasson, 2018), 

vilket innebar att vi fick möjligheten att interagera med barn och pedagoger 

när vi bjöds in till det av pedagogerna. Vi valde detta sätt att observera på då 

vi ville att pedagogerna ansvarade för aktivitetens genomförande, medan vår 

roll var att observera och dokumentera. Här använde vi oss utav löpande pro-

tokoll där vi förde lösa fältanteckningar. Fokuset för observationen var att un-

dersöka hur pedagogerna gick tillväga för att belysa händelserna och se vilka 

begrepp de använde sig av samt hur barnens tankar och idéer gav uttryck för 

deras förståelse av sagda begrepp.  

Intervjuerna utfördes inom mallen för en semistrukturerad intervjuform, som 

till viss del utgick från observationerna, då intervjuguiden (se bilaga 1) bestod 

av ett fåtal frågor där en var specifikt riktad till observationerna (Eliasson, 

2018). Intervjun bestod av fyra förutbestämda frågor som gav möjlighet till 

följdfrågor och baserades på studiens frågeställningar samt syfte. Ljudinspel-

ningar av intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon. 

4.3 Design av aktivitet 

Aktiviteten deltagarna har utfört såg ut på följande vis; först informerades pe-

dagogerna om aktivitetens syfte och utformning skriftligt inför besöket vilket 

gav dem möjlighet att förbereda sig själva och barnen. Sedan fick barnen åka 

rutschkana på olika sorters underlag. Några exempel på underlag de prövade 

var överdragsbyxor, galonbyxor, vatten och sand. Syftet med aktiviteten var 

att de skulle få undersöka friktionens olika egenskaper, vad gör att det går 

snabbare/långsammare när de åker och hur kunde de påverka det? 

Deltagande pedagoger fick i aktivitetsplaneringen (se bilaga 2) instruktioner 

över hur observationsmomentet skulle gå tillväga, de olika stegen, vad vi som 

observatörer önskade att de fokuserade på och en kort beskrivning av fenome-

net friktion utifrån Popov och Enghs (2016) förklaring av begreppet. De be-

skriver friktion som en förutsättning för ett flertal saker, exempelvis att gå då 

vi utan friktion skulle ha svårt att ändra riktningen och vi skulle bara glida över 

marken. Fortsättningsvis beskriver Popov och Engh (2016) hur friktion kan 

förklaras likt ojämnheter som fastnar när två ytor gnids mot varandra. Det blir 

mer friktion ju större ojämnheterna är. 

4.4 Genomförande 

Vid studiens början skickades mail ut till förskolechefer i närliggande områden 

och kommuner. Mailen innehöll en kortare presentation och förklaring av 

studien samt en bifogad aktivitetsplanering. Det här gjordes då förskolechefen 
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för den potentiella förskolan ska ge sitt godkännande av studien innan studiens 

genomförande. De första förskolorna som kontaktades var specifikt inriktade 

mot utomhuspedagogik. Dessa förskolor hade dock inte möjlighet att delta i 

studien. Det ledde i sin tur till att studiens tänkta urval fick breddas och således 

kontaktades förskolor utan en utomhuspedagogisk inriktning. Det visade sig 

vara problematiskt att hitta deltagare till studien och därför ändrades urvalet än 

en gång och både antalet intervjuer och observationer fick minskas från tre 

observationer och nio intervjuer till två observationer samt sex intervjuer.  

Efter godkännande från förskolechef kontaktades förskolans avdelning och tid 

för besök bestämdes. Därefter skickades informationsbrev (se bilaga 3 och 4), 

samtyckesblanketter (se bilaga 5 och 6) samt aktivitetsplanering till personalen 

på den aktuella avdelningen. Samtyckesblanketterna samlades in vid besöket 

på respektive förskola.  

Den första observationen tog plats på Förskola 1 en fredagsförmiddag. Aktivi-

teten pågick i ungefär 30 minuter inklusive en oplanerad kort diskussion till-

sammans med barnen efteråt. Aktiviteten började med att barnen fick åka 

rutschkana med sina överdragsbyxor på medan rutschkanan var torr. Efter det 

diskuterades hur de kunde ka snabbare eller långsammare och då tryckte de 

fötterna mot kanterna, för att sakta ner, eller drog ihop benen för att åka snabb-

bare. Nästa steg var att de fick byta om till galonbyxor och först åka i en torr 

rutschkanan och sedan i en blöt. Det sista steget var att de åkte med galonbyxor 

i en rutschkana med sand på. 

Efter observationen utfördes två intervjuer med Pedagog 1 och 2 som tog ca. 

10 minuter vardera i ett rum på avdelningen. Intervjuerna spelades in med hjälp 

av en ljudinspelnings-app på mobil och bestod av fyra förutbestämda frågor, 

där en fråga baseras på aktiviteten, samt följdfrågor utefter vad som diskutera-

des. Intervjuer och observationen transkriberades på eftermiddagen samma 

dag. 

Intervju tre, fyra och fem utfördes på Förskola 1 en tisdagsförmiddag även där 

i ett rum på avdelningen i fråga. Intervjuerna tog denna gång ca. 4–10 minuter 

vardera. Dessa intervjuer bestod utav endast tre frågor då inte en aktivitet ut-

förts innan. Likt tidigare intervjuer transkriberades dessa samma eftermiddag 

som de utfördes.  

Observationstillfälle två, på Förskola 2, tog även den plats en fredagsförmid-

dag och även här tog aktiviteten ca 30 minuter. Vid detta tillfälle hade dock 

pedagogen förberett en kasse med olika underlag i olika material som barnen 

skulle få åka på, i kontrast till observation 1 där lärandet skedde mer spontant. 

Aktiviteten startade med att pedagogen samlade fyra femåringar på en bänk 
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ute på gården bredvid rutschkanan. Sedan fick barnen i tur och ordning åka var 

för sig med galonbyxor. När varje barn hade åkt fick de välja ett underlag ur 

den, av pedagogen, medtagen kasse. Avslutningsvis hällde Student 1 vatten i 

rutschkanan och barnen fick åka igen på sina galonbyxor innan pedagogen 

samlade ihop dem och diskuterade aktivitetens syfte och vad som undersökts, 

friktion. 

Efter avslutad aktivitet intervjuades den pedagog som deltagit under aktivite-

ten, intervju nummer sex, och den spelades in med hjälp av samma ljudinspel-

nings-app som tidigare intervjuer. Den här intervju tog ca 12 minuter och be-

stod av samma grundfrågor som tidigare, se intervjuguiden, men några fler 

följdfrågor utefter diskussionen. Även nu skedde transkribering samma efter-

middag som materialet samlats in, både av observationen och intervjun. 

  

4.5 Databearbetning 

Studiens observationer har analyserats utifrån Christoffersen och Johannessens 

(2015) beskrivning av hur man går tillväga för att analysera och tolka en kva-

litativ studie. Första steget i vårt analysarbete var att noggrant gå igenom tran-

skriberingen av observationerna, här sammanställde vi även våra separata tran-

skriberingar då vi båda två fört anteckningar under observationstillfället. Nästa 

steg var att välja ut och kategorisera händelserna i sekvenser. Dessa sekvenser 

delades in sin tur in i två delar utifrån vilket perspektiv som analyserades, pe-

dagogernas inställning och förhållningssätt samt barnens förståelse. Innehållet 

i sekvenserna följer en kronologisk ordning av utförandet.  

Christoffersen och Johannessen (2015) visar på ett flertal analytiska tekniker 

där vi i denna studien har valt ut de som är mest användbara för vår typ av data. 

En av dessa tekniker handlar om att sortera ut och jämföra observationsmateri-

alet med varandra, exempelvis deltagarnas agerande och händelseförloppen. 

Därefter undersökte vi samband och analyserade data med hjälp av våra teore-

tiska utgångspunkter Dewey (1999) och Vygotskij (1962).   

Intervjumaterialet analyserades i sin tur utifrån en annan analysmodell för kva-

litativa studier. Den består av sju steg, bekanta sig med materialet, kondensat-

ion, jämförelse, gruppering, artikulera kategorier, namnge kategorier och kon-

trastiv fas (Dahlgren & Johansson, 2015). Vi började med steg två, kondensat-

ion, där vi valde ut de citat vi ansåg vara värdefulla för studiens syfte och frå-

geställningar. Vi upptäckte här att en av intervjuerna inte gav någon relevant 

information för studien då informanten inte sa så mycket och blev därför ett 

bortfall i resultatet. Nästa steg blev en blandning mellan steg tre och fyra då vi 
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upplevde det svårt att särskilja dem. Detta var för att vi började jämföra dem i 

samband med grupperingen. Således gick analysen vidare till steg fem, att ut-

forma kategorierna, för att sedan namnges i steg sex. Kategorierna namngavs 

utefter studiens intervjuguide, våra frågeställningar och innehållet i intervju-

erna. För att fastställa kategorierna började vi med att skriva ut och klippa isär 

de utvalda citaten för att sedan hitta likheter och skillnader som låg till grund 

för kategoriseringen. Den första kategorin, Naturvetenskap i förskolan, namn-

gav utefter studiens syfte och en av intervjufrågorna. Kategori två, Fysikun-

dervisning i förskolan, baserad även den på studiens syfte samt frågeställ-

ningar. Begreppsbildning i förskolan namngavs utefter frågeställningarna och 

intervjufrågorna. Nästkommande kategorier, Förskollärares syn på utomhus-

miljön och Åsikter om aktiviteten namngavs utifrån intervjuresultatet för att 

citaten som uppgavs ansågs vara relevanta till studiens syfte och frågeställ-

ningar. Steg sju påbörjades men vi valde att inte avsluta den då vi inte fick ut 

något av det steget.  

Efter att resultatet av all insamlade data sammanställts och kategoriserats gick 

vi igenom sekvenserna och kategorierna för att i slutskedet tolka uttryck och 

handlingar hos deltagarna.  

4.6 Reliabilitet och validitet 

Thornberg och Fejes (2015) tar upp en rad olika kritiska frågor för att under-

söka validiteten i forskning. Det här gav oss ett diskussionsunderlag för att 

granska vår egna studie. Vi diskuterade huruvida vårt syfte och frågeställningar 

var passande för en kvalitativ studie och ansåg att deras undersökande natur är 

lämplig för ändamålet. Likväl är metodvalen, en aktivitetsbaserad observation 

och semistrukturerade intervjuer, ett bra sätt att ge svar på det som efterfrågas.  

På grund av att denna typ av uppsats ska genomföras under en kortare tidspe-

riod innebär det att undersökningsmöjligheterna blir begränsade. Således kan 

den mängd data som samlas in bli relativt liten. I vårt fall bidrog tidspressen 

med svårigheter i att få tillräckligt med deltagare som hade möjlighet att med-

verka, vi hade gärna haft ett bredare urval. Eftersom vi fick möjlighet att 

komma ut till så pass få förskolor blir det svårt att göra resultatet generaliser-

bart. Det här förstärks även av att förskolorna befann sig i samma kommun, 

vilket innebar att de var relativt lika i struktur och utformning. Dessa förskolor 

hade heller inte den pedagogiska inriktningen vi till en början efterfrågade, då 

vi ville se hur pedagoger i en utomhusinriktad förskola arbetar med naturve-

tenskapliga ämnen. För att stärka resultatet i och med detta valde vi att skriva 

en detaljerad aktivitetsplanering som sändes ut i förväg för att förbereda peda-

gogerna.  
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En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet var att en av oss studenter hade 

en personlig relation till en av de medverkande pedagogerna. En positiv följd 

av detta skulle kunna vara att pedagogen i fråga kände sig mer bekväm under 

intervjun och aktiviteten, samtidigt som det kan ha påverkat den professionella 

miljön. Med det syftar vi till att samtalen kan ha upplevts som vardagliga sna-

rare än yrkesmässiga.  

Vårt val att använda oss av två olika metoder kan vara en fördel då vi kan 

undersöka våra frågeställningar från olika perspektiv och således stärka våra 

tolkningar av resultatet. Då vi som studenter är ovana vid att utföra dessa typer 

av undersökningar finns det en viss osäkerhet hos oss som intervjuare. Detta 

kan resultera i otydliga eller bristande följdfrågor, eller att vi lägger ord i mun-

nen på informanterna.  

Vi har i detta avsnitt presenterat vilka potentiella problem, störningar, eller 

brister vår studie skulle medföra men anser ändå att den är genomförbar i sin 

helhet med metodval och analysmodeller. Resultatets utfall är dock baserat på 

de specifika omständigheterna som rådde, deltagande barn, humör, tid, dag etc. 

och de intervjuade pedagogernas individuella åsikter. Det här kan i sin tur leda 

till ett annat resultat. 

4.7 Etiska överväganden 

Det första vi gjorde i undersökningen var att lämna in en anmälan om hantering 

av personuppgifter till forskningshuvudmannen, Karlstad Universitet. Sedan 

informerades potentiell deltagare, samt förskolechefen och vårdnadshavare, 

om studiens genomförande och innehåll. När man utför en studie behöver den 

som undersöker alltid få deltagarnas samtycke innan studiens undersökning 

äger rum och data samlas in (Vetenskapsrådet, 2017).   

I enlighet med Vetenskapsrådet (2017) informerades deltagarna både skriftligt 

och muntligt om hur personuppgifter, så som ljudinspelningarna från intervju-

erna och protokollet av observationerna, kom att hanteras och undersökningens 

grund, syfte och tillvägagångssätt. Deltagarna har även rätten att dra sig ur eller 

välja att inte delta alls, deltagandet är helt frivilligt och informerats därefter. 

Vi som utfört studien har även ett ansvar för att informationen som samlats in 

inte sprids vidare till obehöriga. 

Observationer faller under samma regelverk likt en intervju där samtyck-

eskrav, informationskrav och konfidentialitet är centralt. I den här studien har 

det under observationen förts löpande protokoll över händelser och samtal. 

Dessa protokoll ska och har förvarats utom räckhåll för obehöriga (Veten-

skapsrådet, 2017).  
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Då vi provade aktiviteten innan utförandet upptäckte vi att det med galonbyxor 

och vatten gick snabbare än väntat samt att vi då flög av rutschkanan. Det här 

informerades deltagarna om för att undvika skada, vilket är någon som Veten-

skapsrådet (2017) uppger som ett krav i studier där det är av relevans. 

Vi valde att låta pedagogerna stå för utförandet av aktiviteten så att barnen 

skulle vara bekvämare med att få direktiv och känna tillit mot den som höll i 

aktiviteten. Då barnen fick utföra den i en välbekant miljö, förskolans egen 

utegård, hoppades vi även där att det skulle bidra till att minska deras osäkerhet 

och obehag. Att utföra intervjuerna i förskolans lokaler var ett beslut som togs 

dels för att lättare passa in dem i den vardagliga verksamheten rutiner och för 

att informanterna skulle få befinna sig i sina naturliga miljöer med förhopp-

ningen att de skulle känna sig mer bekväma.  

Ljudinspelningar och protokoll har i denna studie hanterats på följande vis; 

ljudinspelningarna gjordes i flygplansläge på våra privata mobiltelefoner där 

de även förvarats fram tills att studien avklarats och de raderats. Protokollen 

för observationerna dokumenterades på papper och förstördes efter transkribe-

ring till våra privata datorer utförts. 

 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Följande kapitel kommer att beskriva studiens resultat i två delar. Del ett är en 

sammanställning av observationernas resultat och del två berör intervjuerna.  

Vi har utgått från Deweys (1999) begrepp lära genom att göra när vi valde att 

utföra en aktivitet som observationsunderlag. Vi ville se om barnen kan ta till 

sig ett för dem okänt begrepp, friktion, genom att kontextualisera menings-

skapandet i en fysiskt utövad aktivitet.  

5.1 Observationsanalys 

5.1.1 Observation 1 

Följande observation har utförts på utegården på en förskola i deras rutschkana 

(se figur 1) i en mindre kommun i Mellansverige med fem stycken femåringar 

och två pedagoger. Aktiviteten utfördes en fredagsförmiddag och deltagarna 

vistades ensamma på gården. Vi har valt ut de delar från observationen som vi 

funnit relevanta i respektive kategori, och centrala i studiens syfte. 
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Figur 1: Foto på rutschkanan från observation 1 

Sekvens 1: 

Pedagogerna valde att lägga ansvaret för starten av aktiviteten på oss studenter.  

Pedagog 1: ”Nu ska flickorna få berätta vad det är ni ska göra!”  

Här berättade vi studenter att barnen skulle få pröva på en aktivitet där de skulle 

få testa att åka rutschkana på olika underlag och undersöka ämnet fysik.  

Pedagogernas inställning och förhållningssätt: 

Utifrån den bifogade aktivitetsplaneringen var tanken att pedagogerna skulle 

ha ansvar över aktivitetens genomförande. Denna tanke rubbades då pedago-

gerna istället la över ansvaret till introduktionen av aktiviteten på studenterna. 

Varför detta blev utfallet kan grunda sig i att pedagogerna kände sig osäkra i 

aktivitetens utformning eller syfte. En annan anledning till att pedagog 1 bad 

oss introducera aktiviteten kan vara för att en av oss studenter kände sagda 

pedagog och därmed var situationen något mer avslappnad och man kan tolka 

det som att pedagogen var bekväm med att lägga ansvaret hos oss istället, på 

grund av denna relation. När vi blev tillfrågade att introducera aktiviteten blev 

vi lite ställda då det inte var vår avsikt.  

Sekvens 2: 

När aktiviteten är igång ställer pedagogerna olika frågor till barnen, frågor 

som hur det känns och hur snabbt det går är återkommande frågor under utfö-

randet.  

Pedagog 1: ”Går det snabbt eller långsamt?” (angående att de åker med 
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överdragsbyxor). 

Barn 1: ”Så fort att jag ramlar!” 

Pedagog 1: ”Hur känns det när ni åker i överdragsbyxorna? Hur tror ni det 

hade känts om ni åkte med bara ben eller shorts?” 

Barn 2: ”Kallt med bara ben.” 

Pedagogernas inställning och förhållningssätt: 

Här kan man se hur pedagogen formar frågor utifrån barnens kroppsliga upp-

levelser med fokus på känseln som sinne. Genom pedagogens frågeformule-

ringar kan man se hur hen är medveten om det individuella barnets kroppsliga 

erfarande för en meningsfull aktivitet. Det kan i sin tur leda till en djupare 

förståelse för barnen i framtiden när de relaterar känslan av aktiviteten till en 

liknande situation. Detta går i linje med Deweys (1999) teori om erfarenhets-

baserat lärande. Pedagogen använder sig av ord och begrepp som är bekanta 

för barnen, exempelvis snabbt och långsamt, för att beskriva upplevelsen. När 

pedagogen använder sig av dessa bekanta begrepp kan barnen enklare få en 

förståelse för vad det är som sker, sedan kan nya begrepp introduceras i sam-

band med detta. Genom att kombinera redan välkända och nya begrepp kan 

barnen få en förståelse (Dewey, 1999; Klaar & Öhman, 2014; Vygotsky, 1962) 

för friktion och materialets påverkan för hastigheten.  

Barnens förståelse: 

I sekvensen ovan kan vi, utifrån barn 2s uttalande, utläsa hur ett missförstånd 

skett. Barnet i fråga svarar utifrån en potentiell sinnesförnimmelse, att det 

skulle vara kallt, istället för vad pedagogen efterfrågar, om det skulle gå snabbt 

eller långsamt med shorts. Det här kan i sin tur tolkas som att barnet inte har 

förståelse för vad som undersöks i situationen men även att hen tolkar pedago-

gens ord som de är, inte meningen bakom uttalandet.  

Sekvens 3: 

Pedagog 1: ”Hur gör ni för att åka saktare då?” 

Barn 3 drar isär benen så att de trycks mot rutschkanans kanter. Barn 3 pekar 

på sina ben.  

Pedagog 1 beskriver för barnen att de bromsar med benen och fötterna. 

Barn 2: ”Det är bara att bromsa med fötterna och händerna.” 

Pedagog 1: ”Hur gör ni för att åka snabbare?” Barn 3 pressar ihop benen för 

att visa hur hen gör för att åka snabbare. 

Barn 2: ”Använda stången och ta fart.” (hen syftar på stången ovanför huvu-

det och visar hur man kan ta sats med hjälp av denna). 

 

Pedagogernas inställning och förhållningssätt: 
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Även här ser vi pedagogernas användande av vardagliga uttryck för att ge för-

ståelse för barnens agerande. Pedagogerna hjälper till att sätta ord på barnens 

handlingar genom att exempelvis säga att de ”bromsar” när de saktar ner farten 

genom att använda sina ben och fötter på detta sätt. Ordet bromsa används även 

här som ett vardagligt uttryck för att beskriva friktionens egenskaper. Pedago-

gen uppmärksammar här vad barnen gör och utmanar det genom att ställa frå-

gor som kan främja barnens reflektioner. Det här tyder på att pedagogen har en 

förståelse för hur fysik kan undersökas i en förskolkontext med hjälp av rutsch-

kanan.  

Barnens förståelse: 

Barn 3 har en förförståelse för att hen behöver använda sin kropp för att på-

verka hastigheten och därmed kunna åka saktare. Genom denna förståelse är 

hen även medveten om benens betydelse i sammanhanget, och hen antar då att 

för att åka snabbare krävs det att benen placeras annorlunda, på motsatt vis än 

tidigare pressar hen ihop benen. Trots att barnet inte beskriver sitt agerande 

med ord, visar hen tydligt vad hen gör genom att peka på sina ben.  

Barn 2 beskriver hur man kan gå tillväga för att öka friktionen och därmed 

sänka farten genom att upprepa ett ord som pedagogen använt sig av och som 

redan är välbekant för barnet, ”bromsa”. Barn 2 visar även en förståelse för hur 

hastigheten påverkas när hen använder mer kraft genom att utnyttja stången 

och kasta sig ner för rutschkanan. 

Sekvens 4: 

Pedagog 1 och Pedagog 2 hjälper barnen att byta till galonbyxor. 

Barn 5 säger till Pedagog 2 att hen fryser på grund av att hen inte har fodrade 

galonbyxor. 

De testar att åka. 

Pedagog 1: ”Gick det lika fort?” 

Flera barn: ”Ja.” 

Pedagog 1: ”Hur kändes det?” 

Barn 1: ”Roligt.” 

Barn 2: ”Bra. Halkigt.” 

Barn 3: ”Halkigt. Varmt.” 

Barn 4: ”Kul.” 

Barn 5: ”Kallt.” 

 

Pedagogerna inställning och förhållningssätt: 

Pedagogerna fokuserar fortfarande på bekanta uttryck och känslomässiga upp-

levelser i sina frågor till barnen.  

Barnens förståelse: 
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Genom barnens svar på frågan ”Hur kändes det?” visar de på blandade förstå-

elser över aktivitetens syfte och tydlighet. Det här blir tydligt då några av bar-

nen svarade utifrån sitt känslosinne när de beskrev upplevelsen. De svarade att 

det var varmt, kallt eller halkigt. Uttrycket halkigt kan man även tolka som 

något mer sakligt i jämförelse med varmt och kallt. Detta kan vara ett tecken 

på hur barn 2 och 3 har förkunskaper av naturvetenskapliga ämnens olika 

undervisningsmöjligheter, så som experiment. De andra barnen svarar utifrån 

sin emotionella upplevelse att aktiviteten är kul eller rolig.  

Sekvens 5: 

Student 1 häller vatten på rutschkanan, och barnen får prova att åka. Det går 

fort och barnen flyger ca en halvmeter fram där rutschkanan tar slut, och de 

landar på rumpan i sanden. 

Pedagog 2: ”Var det någon skillnad med att åka på vatten eller utan vatten?” 

”Gick det snabbare eller långsammare?” 

Pedagog 1, student och barnen kommer fram till att det går snabbare med vat-

ten på rutschkanan. 

Pedagog 1: ”Varför går det snabbare med vatten?” 

Barn 4: ”Vatten är halkigt.” 

Barn 5: ”Rutschkanan blir halkig.” 

”Vad hände nu när det är sand i rutschkanan?” (angående att sand fastnar på 

barnens rumpor och därmed hamnar i rutschkanan).  

Barn 2: ”Det blir lortigt”  

Pedagogernas inställning och förhållningssätt 

Denna sekvens avslutar aktiviteten och ordet friktion har ännu inte nämnts, 

vilket pedagogerna uppmanades till att göra i aktivitetsplaneringen. Dock för-

söker pedagogerna reflektera med barnen över vilka skillnader i hastighet som 

påverkas av vattnet.  

Barnens förståelse: 

Här visar barn 4 och 5 en förståelse för att vattnet påverkar friktionen mellan 

galonbyxorna och rutschkanan, vilket leder till att de åker snabbare. Då barn 5 

bygger vidare på barn 4s svar, kan man från ett sociokulturellt perspektiv (Vy-

kotsky, 1962) se hur barnen samspelar med varandra för att komma fram till 

sina slutsatser. Detta går även att relatera till hur barn 2 och 3 i den förra se-

kvensen först nämnde ordet halkigt.  

Sekvens 6: 

Pedagogerna ansåg att det var för kallt för att stanna ute, och väljer således att 

gå in med barnen för att samtala och reflektera över aktiviteten.  
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Pedagog 1 frågar vad de tyckte om aktiviteten. 

Barn 3: ”Varmare med galonbyxor”. 

Barn 5: ”Vi hoppade upp i luften”. 

Pedagog 2: ”Det händer ju något när man har vatten och galonbyxor på 

rutschkanan. Vad är det som händer?”. 

Barn 4: ”Halkigt”. 

Pedagog 1 frågade hur fort det gick när de hade sand på rumpan. 

Barn (oklart vilket): ”Lagom”. 

Student 2:  ”Det vi har gjort idag ute på rutschkanan är att testa friktion.” 

Pedagog 2 beskriver att friktion är det som händer när vi åker på olika 

material. 

Student 1: ”Man kan säga att friktion är när två material möts” (Visar med 

händerna gnuggandes mot varandra). 

Pedagog 1: ”Vi har experimenterat.”  

Student 2: ”Det är fysik vi har experimenterat.” 

Pedagog 2: ”Det kommer ni lära er mer om i skolan… och här också 

såklart.” 

Återigen lyfts begreppet friktion av studenterna och Pedagog 1 förklarar det 

genom att här nämna hur det gick snabbare när det var halt och kopplar det 

till vintern och när man går på isen. Barnens gensvar är att man halkar och då 

lyfter Pedagog 1 att det beror på friktion. Pedagog 2 nämner även att man 

häller sand på marken för att inte halka under vinterhalvåret. 

Pedagogernas inställning och förhållningssätt: 

Pedagogernas val att samtala med barnen efter den utförda aktiviteten kan re-

lateras till förskolans praxis att efter ett utfört experiment reflektera över vad 

som skett och därigenom ta del av barnens tankar på ett djupare plan. Här lyfts 

begreppet friktion till slut av studenterna, och pedagogerna förklarar detta ge-

nom att relatera det till något, för barnen, välbekant så som vad som händer när 

vi går på is. Pedagogerna verkar således ha en förståelse för vad begreppet 

innebär, dock kan man fråga sig varför de inte nämnt begreppet tidigare under 

aktivitetens gång. En intressant del av detta samtal är att pedagogen säger till 

barnen att fysik är något de får lära sig mer om i skolan, men kommer snabbt 

på sig själv med att det även faller inom förskollärarens uppdrag (Skolverket, 

2018). Det här kan tolkas som att pedagogen känner en osäkerhet till hur ämnet 

fysik ska tillämpas i förskolan.  

Barnes förståelse: 

Genom dessa få och korta svar som pedagogerna fick från barnen, kan man 

anta att barnen inte har fått en tillräcklig förståelse för vad det är de har under-

sökt under denna aktivitet. Dock kan vi se att barnen har utforskat begreppet 
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”halkigt” vilket skulle kunna vara ett steg på vägen att förstå det mer komplexa 

begreppet ”friktion”.  

5.1.2 Observation 2 

Följande observation har utförts på utegården på en förskola i deras rutschkana 

(se figur 2) i en mindre kommun i Mellansverige med fyra stycken femåringar 

och en pedagog. Aktiviteten utfördes en fredagsförmiddag och deltagarna vis-

tades ensamma på gården. Vi har valt ut de delar från observationen som vi 

funnit relevanta i respektive kategori, och centrala i studiens syfte. 

 

Figur 2: Foto på rutschkanan från observation 2 

Sekvens 1: 

Aktiviteten började med att barnen satt på en bänk och pedagogen förklarade 

att de skulle åka rutschkana på olika material. Hon hade samlat materialen i en 

påse, och barnen fick först prova att åka med kläderna de hade på sig (galon-

byxor/jacka).  

Pedagogernas förhållningssätt och inställning: 

Här kan man se hur pedagogen har förberett sig och på ett strukturerat sätt 

beskriver aktivitetens upplägg för barnen i förväg.  
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Sekvens 2 

Här får ett barn i taget åka i rutschkanan och barn 6 börjar. När barnen ska 

börja åka frågar pedagogen om barnets hypotes. 

Pedagog 3: ”Tror du det går fort eller långsamt?” 

Barn 6: ”Fort!” 

Pedagog 3: ”Varför tror du att det går fort?” 

Barn 6: ”Vet inte.” 

Barn 6 får, efter att ha åkt en gång med galonbyxorna, välja något att åka på 

ur påsen och väljer då en stjärtlapp. 

Barn 6: ”Tror det går fort.” 

Barnet åker ner på stjärtlappen. 

Pedagog 3: ”Hur gick det nu?” 

Barn 6:”Jättesnabbt!” 

Pedagog 3: ”Varför gick det fort?” 

Barn 6: ”För det är en pulka.” 

Barnen får alla tillsammans känna på stjärtlappen och undersöka materialet 

samtidigt som pedagogen pratar. 

Pedagog 3:”Det är på grund av något som kallas Friktion. Är det lite friktion 

så går det fort, men är det mycket friktion så går det sakta.” 

Pedagogernas inställning och förhållningssätt: 

I denna sekvens av observationen kan vi se hur pedagogen samtalar med barnet 

som åker individuellt och ställer följdfrågor på barnens hypotes och upple-

velse. Sedan får samtliga barn uppleva materialet och känna på skillnader mel-

lan galonbyxorna och stjärtlappen. Här lyfter pedagogen begreppet friktion för 

första gången och försöker göra det begripligt genom att använda välbekanta 

ord för barnen så som fort och sakta.  

 

Barnens förståelse: 

När pedagogen frågar varför barnet tror att det faktiskt gick fort svarar hen att 

det beror på att det är en pulka. Det här kan tolkas som att barnet har tidigare 

erfarenhet av hur det är att åka pulka på vintern och hänvisar därför till detta 

för att förklara skillnaden i hastigheten. Barnets antagande om att det är un-

derlaget som är centralt, just att det är en pulka, kan tolkas som att hen tror att 

pulkan i sig är vad som gör att det går fort. ”Pulkan” skulle med andra ord göra 

att det gick fortare på alla typer av underlag.  
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Sekvens 3 

Här är det barn 7s tur att åka, proceduren ser liknande ut här. När barn 7 har 

åkt med galonbyxor och pedagogen frågar vad ordet hette svarar barnen frikt-

ion men har lite svårt för uttalet.  Barn 7 väljer en tjockare stolsdyna ur kas-

sen. Även här efterfrågar pedagogen barnets hypotes genom att fråga om hen 

tror att det går fort eller långsamt.  

Barn 7: ”Fort.” 

När barnet upptäcker att det går långsamt förklarar pedagogen det på följande 

sätt; 

Pedagog 3: ”Kudden bromsar, den ger mer friktion.” 

När barn 7 har åkt på den mjuka dynan och pedagogen har pratat med barnet 

om hur den bromsar säger barn 8 i sin tur ”Jag visste att det skulle gå lång-

samt!”. När även barn 8 har åkt på ett underlag, en sittdyna, frågar pedago-

gen återigen vad ordet hette. Då svarar barnen ”Friktion!” i kör.  

Pedagogernas inställning och förhållningssätt: 

På liknande sätt som i tidigare sekvens så använder pedagogen ett för barnen 

välkänt begrepp, bromsa, för att beskriva fenomenet friktion. Hon upprepar 

även friktion i sig självt och lägger till ordet mer för att visa på skillnaden med 

tidigare barns underlag, stjärtlappen, där det istället var mindre friktion. 

Barnens förståelse: 

Här kan vi se hur barnen börjar få en förståelse för vad som undersöks i akti-

viteten, de vet att när pedagogen frågar efter anledningen till hastighetensför-

ändringarna eller vilket ord hon letar efter, pratar hon om friktion. Det här kan 

i sin tur tolkas som att begreppet, eller ordet, friktion börjar slå rot i barnen och 

de kan börja ana kontexten av det.  

Sekvens 4 

När alla barnen har åkt håller pedagogen upp påsen med underlagen och frå-

gar barnen vilket som hade mest friktion. Alla barnen svarar här stjärtlappen. 

Pedagog 3: ”Jag vet något annat ni brukar hälla i rutschkanan, längst 

ner…?” 

Barnen svarar här sand och pedagogen frågar ”hur det blir att åka då” och 

går sedan vidare med att fråga ”blir det någon skillnad på sommaren, när ni 

inte har lika mycket kläder?”. 

Pedagogernas inställning och förhållningssätt: 

Pedagogen ber här barnen att tänka efter och reflektera över aktiviteten och 

återkopplar därmed till tidigare underlags egenskaper i relation till friktionen. 
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Hon ber även barnen att reflektera över tidigare erfarenhet, hur skillnaden med 

eller utan sand är, och försöker koppla samman upplevelser för att skapa en 

helhet. Här kan vi ännu en gång se hur pedagogen är medveten om och bekant 

med John Deweys teorier om erfarenheter (Dewey, 1999). 

Barnens förståelse: 

Här kan vi se hur barnen har uppmärksammat skillnaderna i materialets verkan 

på hastigheten då de alla pekar på samma material, vilket i sin tur var det snabb-

aste. Dock blir det ett felaktigt svar, hade frågan istället varit vilket som hade 

minst friktion hade svaret varit korrekt. Detta uppmärksammas dock inte av 

pedagogen.  

Sekvens 5 

Student 1 tar fram vattenflaskan ur sin ryggsäck och går mot rutschkanan. Stu-

denten frågar även om barnen skulle vilja testa en grej till vilket de uppspelt 

svarar ja på. Även här åker barnen i turordning. Efteråt uppstår en diskussion 

kring vattnets påverkan. Pedagogen ber barnen att upprepa ordet igen och de 

svarar då friktion. Sedan upprepar även hon ordet friktion flera gånger och för-

klarar att ordet friktion används när man håller på med fysik, vilket hon för-

klara som läran om hur världen fungerar och som något man kommer lära sig 

mer om i skolan. Hon pratar om att barnen brukar åka vattenrutschkana när de 

är i badhuset, och frågar om vad som går snabbast, om man ligger eller sitter? 

Barnen svarar ”När man ligger”.  

Pedagogernas inställning och förhållningssätt: 

Även här hänvisar pedagogen till tidigare erfarenheter hos barnen som kan vara 

till hjälp för att förstå fenomenet friktion. Pedagogen ger också en förklaring 

till ämnet men tar inte det vidare utan lägger vikten vid skolans del i fysikun-

dervisningen istället. Det kan i sin tur tolkas som att hon glömmer bort försko-

lans uppdrag om att introducera barnen till naturvetenskap (Skolverket, 2018). 

Barnens förståelse: 

I den avslutande delen av aktiviteten ser vi hur barnen nu med säkerhet kan 

uttala ordet friktion och förstår att det är vad pedagogen efterfrågar. Här kan 

man se hur ordet fäster mer och mer hos barnen efter aktivitetens gång. De har 

dock fortfarande inte förståelsen nog för att kunna använda det på eget bevåg 

och det kan i sin tur tolkas som att det ännu inte skett ett meningsskapande 

(Dewey, 1999).  
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5.2 Intervjuanalys 

Analysen är upplagd utefter fem sammanställande kategorier där likheter i in-

formanternas beskrivningar och uttryck stått för skildringen. En av intervju-

erna föll bort och presenteras därför inte i resultatet.  

Kategori 1: Naturvetenskap i förskolan 

 

Under intervjuernas analytiska genomgång har det framkommit hur majorite-

ten av förskolpedagoger ser på naturvetenskap som experiment. Detta kan ses 

i följande utdrag av transkriberingen;  

 

Pedagog 4: Vi jobbar mycket med experiment och tittar på hur smälter is och 

vad händer när isen fryser, varför blir det, vidgar det sig och såna saker lik-

som.  

 

Pedagog 5: Vi satt och pratade om det, jag och mina kollegor inför det här 

samtalet och då kom vi fram till att det är mycket kemi. Det blir gärna det med 

experiment att det är enklast att ta till. 

 

Pedagog 3:  Ja det är ju mycket på vintertid då som sagt, att de har gjort olika 

experiment, att vi fryser is och ah. 

 

Vad man även kan utläsa är hur dessa experiment oftast riktas mot kemi eller 

biologi. Fysikbaserade experiment verkar dock mindre vanliga. Biologi i sin 

tur är vanligt förekommande inom förskolan och därmed det som utforskas 

mest i en utomhusmiljö. Barnen får ofta undersöka naturen genom skogsbesök 

där de lär sig om djur och växter. Detta skulle kunna tänkas bero på bekväm-

ligheten med materialet från pedagogernas sida och att biologi riktat mot natur 

är konkret och upptäckningsbart i den vardagliga tillvaron.  

 

Pedagog 4: Vi har ju haft barn som varit intresserad utav insekter så då har vi 

ju letat insekter och allt vad det innebär. Och då grenar det ut sig från insekter 

och det blir djur och det blir träd och det blir ju liksom hur lever dom, vad äter 

dom? 

 

 

Kategori 2: Fysikundervisning i förskolan 

 

När pedagogerna frågades om specifikt fysikundervisningen i förskolan fram-

kom det ur intervjuerna att många vet vad fysik är och vid något tillfälle har 

arbetat med det. Pedagog 5 svarar exempelvis ” […] för mycket som är fysik 

gör vi ju idag. Alltså med friktion och lutande planet och hastighet och vad 

som åker fortast och läges, eh så.”.   

 

Även andra pedagoger nämner hur de har och hur man kan undersöka fysik 

med hjälp av lutande planet.  
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Pedagog 2: […] om man har gjort det här med friktion förut ute kan man 

mycket väl göra det med en planka inne eller fortsätta ute med och få det här 

lutande planet och man får att man lägger på en handduk på en platta, en 

frottéhandduk då kör ju inte alls bilarna lika fort. Om man tar bort den på en 

glatt skiva så åker dom ju mycket fortare. 

 

Ett av de fysikaliska fenomen som undersöks oftast i förskolan är densitet, då 

genom aktiviteten flyta/sjunka. Pedagogerna nämner under intervjuns gång 

sagda aktivitet men använder inte begreppet densitet för att förklara vad de 

undersöker. De verkar alla välbekanta med aktivitetens utförande och förstår 

vad de undersöker men benämner det inte som fysik.  

 

Pedagog 2: När man hade flyta/sjunka hade man en låda som man kunde ta 

fram så man bara fyllde på lite vatten och barnen kunde prova vad som flöt 

och sjönk […] 

 

Pedagog 3: Jomen det har vi gjort också, här med flyta och sjunka och experi-

ment med det. 

 

Dock har det i intervjuerna som helhet gått att läsa mellan raderna att pedago-

gerna inte känner sig helt säkra i hur de ska applicera ämnet i undervisningen 

med yngre barn. Detta då de, vid många tillfällen, när frågor som rör fysik 

ställs kommer in på andra ämnen, exempelvis kemi. 

 

 

Kategori 3: Begreppsbildning i förskolan 

 

Användandet av naturvetenskapliga begrepp, så som friktion, skiljer sig en del 

ifrån pedagog till pedagog. Några anser att det är för svårt att greppa ordens 

innebörd i yngre åldrar men strävar ändå mot att införliva en förståelse hos 

barnen då de inser vikten av begreppsbildning.  

 

Pedagog 4: […] men dom är ju liksom så pass små liksom så att det blir ju…det 

blir så abstrakta...begrepp liksom för dom vad är fysik liksom så”. […] för i 

vår läroplan som vi har i förskolan så ska ju alla dom här bitarna in som na-

turvetenskap och fysik fast man kan ju kanske inte säga att man jobbar med 

det till barnen liksom. Men dom får det med för vi vet att det måste va med.  

 

Pedagog 5: Man förenkl… eller jag känner att jag förenklar nog mer. 

 

Pedagogernas syn på begreppens betydelse är dock att det är något barnen ska 

och bör komma i kontakt med, och att det faktiskt ligger i deras roll som peda-

goger att införa, vad som kan anses som, svårare ord och begrepp. Pedagog 5 

visar på en förståelse för varför begreppsbildning är viktigt redan i förskolan, 

hur barnen bör lära sig rätt ord direkt för att underlätta inlärning i framtiden.  

 

Pedagog 4: För begrepp är ju någonting som dom blir, dom ska ju komma i 

kontakt med det så småningom. För nu börjar dom i förskoleklass liksom så då 

börjar det ju bli mer och mer. 
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Pedagog 5: Ja, och det är egentligen dumt för att de lär sig ju ord. Och lär de 

sig då rätt ord på rätt sak från början så är det ju enklare. 

 

På frågan hur pedagogerna tänker att man ska arbeta med detta är genom ex-

periment och upprepning. Genom att upprepa ordet verbalt och därmed låta 

barnen höra det i olika kontexter kan de förhoppningsvis tillhandahålla inne-

börden ur ett sociokulturellt perspektiv (Vygotsky, 1962). 

 

Pedagog 1: Jag tror fortfarande på det här upprepning, upprepning och man 

gör och säger och dom får uppleva. [...] man ska göra barnen nyfiken på det 

här. 

 

 

Kategori 4: Förskollärares syn på utomhusmiljön 

 

Pedagogernas syn på användandet av utomhusmiljö i undervisningen är ge-

nomgående positiv. De anser att utomhusmiljön öppnar upp för många möjlig-

heter och beskriver det vid tillfällen som ett kompletterande rum.  

 

Pedagog 2: Jag ser det som ganska självklart. Det är en stor del utav miljön 

på förskolan som är utemiljön  

 

Pedagog 4: Ja men det är ju, det är det bästa rummet som finns är ju utomhus. 

Så är det ju för det är ju där det allt egentligen. Det vi pratar om här inne är 

ju det vi kan liksom… ta till liksom… förfogande där ute ju. Det är det bästa 

rummet säger jag. 

 

Pedagog 5: Ja, det tycker jag att utomhuspedagogik är, alltså man kan ju ha 

alla ämnen. Och just naturvetenskapliga ämnen är väl ganska bra att ha ute.  

Allt du gör inne kan du ju göra ute. 

 

Vad man även kan avläsa av dessa citat är hur pedagogerna inte anser att vis-

telserna i utomhusmiljön endast är till för fri lek eller som ett tillfälle för rast 

utan ett exemplariskt tillfälle för undervisning. Trots detta kan man fundera 

vidare över vad det är de faktiskt gör i praktiken med just naturvetenskap i 

utomhusmiljön. Vid de tillfällen vi frågat dem mer specifikt om tidigare utförd 

undervisning så har vi inte fått fullt så konkreta svar. Istället beskrivs ofta po-

tentiella aktiviteter eller aktiviteter som berör natur men utförs inomhus. Ett 

sådant exempel är när en av pedagogerna beskrev hur de tagit med snö in för 

att undersöka dess egenskaper, så som hur det smälter. 

 

Kategori 5: Åsikter om aktiviteten 

 

I början av intervjuerna som utfördes med de pedagoger som deltagit i aktivi-

teten ställdes frågan om hur de upplevt aktiviteten och hur de skulle kunna gå 

vidare med den. Även aktiviteten såg pedagogerna som positiv och två av dem 

reflekterade även om hur man fortsättningsvis skulle kunna arbeta med begrep-

pet friktion. Då observationerna utfördes på olika sätt blev svaren således olika.  
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Hur upplevde du att aktiviteten var? Hur gick den? Bra/dåligt? 

 

Pedagog 1: Jag tyckte att det gick bra... öhm... och jag tycker att barnen var 

med på det vi prata om. 

 

Pedagog 2: Jag tror inte att det var svårt. Men det var ju det att de var nya 

människor som gjorde att dom inte riktigt var sig själva tror ja. Och sen så 

var dom nog väldigt frågande för vad händer liksom vad, vad är det ni vill. 

På nått sätt. Vi går ut, vi ska leka, varför måste vi åka rutschkana? Lite så. 

 

Pedagog 3: ”Det gick bra tycker jag, det svåra är ju liksom att låta barnen få 

svara (skratt). Att man ställer öppna frågor och ah. Att man tänker på det, det 

är lätt att ge svaret själv kanske. Om man inte tänker sig för. 

 

Pedagog 2 reflekterar över aktiviteten utifrån barnens perspektiv och försöker 

tolka hur barnen tänkt kring aktivitetens utförande. Hen poängterar hur nya 

människor kan påverka barnens agerande. Hen reflekterar även över hur bar-

nen kanske inte riktig förstått syftet med aktiviteten och upplägget. Pedagog 3 

i sin tur reflekterar mer över hur hen själv agerat. Hur hen uttryckts sig och hur 

den som håller i aktiviteten bör vara uppmärksam och lyhörd istället för att 

lägga ord i munnen på barnen.  

 

Pedagog 1 och 2 tog även upp hur de hoppas och tror att barnen i framtiden 

kommer att komma ihåg aktiviteten och koppla samman den med senare erfa-

renheter, exempelvis när de åker rutschkana i galonbyxor nästa gång och såle-

des utforska vidare. 

Sammanfattning 

Vad vi kan utläsa ifrån denna observationsanalys är skillnader i pedagogernas 

upplägg. I observation två kan vi se hur pedagogen innan utförandet hade en 

planerad tanke om hur den skulle gå till i form av upplägg och förberedelser. 

Pedagog 3, i observation två, införde även ordet friktion tidigare i aktivitetens 

skede och upprepade ordet ett flertal gånger. Barnen undersöker i sin tur feno-

menet på liknande sätt om man tittar på uttryck och spontana ageranden. Både 

barnen i observation ett och två använder sina fötter för att bromsa i rutschka-

nan och de beskriver även hur det känns snabbare att åka ner på vattnet. Det 

här kan tolkas som att barnen har en förförståelse för vad orden innebär och de 

har troligtvis undersökt dessa under mindre strukturerade former. 

I resultatet av studiens observationer kan man se hur utomhusmiljön kan an-

vändas för att ge barnen en start i undervisningen kring de naturvetenskapliga 
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ämnena, så som fysik.  Att det finns utrymme för barnen att undersöka feno-

menet friktion med hela sina kroppar och fysiskt utföra aktiviteten, i samver-

kan med att bara höra om begreppet, bidrar till barnens meningsskapande pro-

cess och förståelse.  

Analysen av intervjuerna visar på hur pedagogerna är positiva kring att an-

vända utomhusmiljön i undervisningen i förskolans verksamhet. Det framgår 

även hur pedagogerna oftast arbetar med experiment när det kommer till de 

naturvetenskapliga ämnena. Fysik utomhus är däremot svårare för pedago-

gerna att konkretisera och arbeta med i praktiken. Dock anser de att allt de gör 

inne även går att göra ute. Det här kan i sin tur tolkas som att pedagogerna 

upplever fysikämnet överlag som svårmanövrerat. Pedagogerna var positiva 

till den planerade aktiviteten för observationerna och ansåg detta som ett an-

vändbart lärtillfälle. Fortsättningsvis anser pedagogerna att begreppsbildning 

är ett svårhanterligt område när det kommer till naturvetenskap då begreppen 

ses som abstrakta, trots detta anser samtliga att det är en viktig del i förskolans 

uppdrag.  

 

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens frågeställningar har för avsikt att ta reda på hur förskollärare kan ut-

nyttja utomhusmiljön i den fysikaliska undervisningen i förskolan samt hur 

förskollärare med utomhusmiljön som ett pedagogiskt verktyg kan arbeta med 

begreppsbildning, i detta fall friktion, för att bidra till barns förståelse för fysik. 

Utifrån denna studies syfte och frågeställningar kan vi se hur det insamlade 

datamaterialet tyder på att pedagoger inom förskolan är villiga till att använda 

utomhusmiljön och ser många möjligheter med det. Insamlingen och analysen 

tyder även på att ämnet fysik är något begränsat till experimentlådor eller ut-

forskande i den fria leken. Under analysens gång uppmärksammades det även 

hur pedagogernas frågeformuleringar i observation 1 kan uppfattas som något 

otydliga av barnen då de svarade om deras känslomässiga upplevelse i stunden, 

varmt /kallt, inte vad som egentligen efterfrågats exempelvis om det var halkigt 

eller gick snabbt/långsamt.  

Under observation 1 påpekade ett barn att hen frös, och valde vid ett tillfälle 

att avstå från aktiviteten på grund av detta. Det här blev för barnet ett störnings-
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moment och kan relateras till Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors och Vik-

ström (2015) som diskuterar vikten av att barnen ska ha bra kläder på sig för 

att undervisningen ska bli så meningsfull som möjligt.  

Barnen som deltagit i observation 1 använder sina ben för att bromsa farten i 

rutschkanan. Genom detta handlande kan vi se hur de har en förståelse för hur 

de ska agera med naturen för att själva kunna påverka sin situation, något som 

kan kopplas till vad Klaar och Öhman (2012) upptäcker i sin observation av 

Robert där han böjer på sina knän eller väljer en annan väg upp för backen. 

Klaar och Öhman (2012) beskriver hur ett praktiskt utförande av egna upp-

levda erfarenheter leder till ett meningsskapande och stärker även detta i senare 

forskning (Klaar & Öhman, 2014) där de sett hur barn får förståelse för natur-

vetenskapliga begrepp genom att utforska på egen hand. Vår studie har grun-

dats i liknande tankar utifrån John Deweys (1999) teorier om hur kunskap upp-

står när barn får erfarenheter i problemlösande situationer som grundar sig i 

reflektion och intressen. I vår studies observationer kan vi se hur barnen får 

möjlighet till att reflektera över sitt agerande och hur dessa reflektioner kan 

stanna kvar hos barnen och förhoppningsvis ge dem möjligheten att använda 

dessa erfarenheter i senare situationer. Dewey (1998) förklarar även hur alla 

erfarenheter inte leder till kvalitativ kunskapsinlärning utan det baseras till stor 

del istället på huruvida barnen kan använda kunskapen vid ett senare skede. 

I observation 2 kan vi se under aktivitetens gång hur barnen börjar lära sig 

ordet friktion, om än inte begreppets innebörd, och hur de börjar veta när det 

är det pedagogen efterfrågar. Det här kan visa på kvaliteten i aktivitetens utfö-

rande och upplägg, genom att barnen får utföra något de finner som lustfyllt, 

att åka rutschkana, och utveckla kunskapen om handlingen med det nya be-

greppet, friktion. Dock är det inte säkert att aktiviteten kan ses som meningsfull 

eller är av god kvalitet om inte kunskapen i sin tur utvecklas vidare. Annars 

finns det en risk att barnen enbart kopplar ihop friktion med att åka i en rutsch-

kana och således inte förstår den riktiga innebörden, att friktion är applicerbart 

i andra sammanhang. För att undvika detta kan man jobba vidare, med exem-

pelvis en aktivitet lik den i Pendrill, Ekström, Hansson, Mars, Ouattara och 

Ryans (2014) studie med det lutande planet, där eleverna jämför klossar inlin-

dade i olika material som åker ner för en träplanka. Den är dock utförd av äldre 

barn i grundskoleålder men kan anpassas till arbetet med förskolebarn genom 

till exempel enklare diskussioner.  

När vi analyserade och gick igenom intervjuerna kunde vi se hur pedagogerna 

ofta beskrev naturvetenskap som experiment och hur de då inte beskrev det 

som fysikaliska experiment utan kemiska, biologiska eller matematiska. Peda-

goger beskrev endast två aktivitetsbaserade undervisningstillfällen som rörde 
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specifikt fysik, flyta/sjunka som rör densitet där de med hjälp av en vattenskål 

testade huruvida olika material flöt eller sjönk. Den andra aktiviteten, det lu-

tande planet, användes i sin tur för att arbeta med friktion och lägesenergi. Här 

placerades en leksaksbil på toppen av planet och släpptes sedan för att mäta 

hastigheten, sedan lades en frottéhandduk över samma plan och bilen släpptes 

igen för att jämföra skillnader i hastigheten. Denna aktivitet kan i sin tur ses 

som en annan variant av Pendrill m.fl. (2014). Pendrill och Williams (2005) 

har i sin studie undersökt friktion på ett liknande sätt som vi har gjort, med 

rutschkana som utgångspunkt. Den andra händelsen som beskrivs i deras stu-

die, där en elev glider ner för en stång och hans händer blir varma, är något 

som skulle kunna vara en bra fortsatt aktivitet för våra deltagande pedagoger 

att utföra, då barnen får en möjlighet att på ett konkret sätt uppleva friktionen 

kroppsligt. Vi kan även se hur detta spontana lärtillfälle är ett bra exempel på 

hur pedagoger kan utgå från barnens intresse oavsett om lärandeobjektet redan 

är fastställt.  

Som tidigare nämnt i analysen av resultatet verkar inte pedagogerna vara helt 

säkra på vad fysik innebär, eftersom att de vid frågor som rör fysik gärna svarar 

utifrån ämnet kemi eller andra naturvetenskapliga ämnen. Vad kan detta bero 

på? Kanske grundar det sig i att pedagoger känner en osäkerhet kring ämnet, 

på grund av att det är ett relativt nytt målområde i förskolans läroplan (Skol-

verket, 2018). Personliga erfarenheter och samtal vi har haft med pedagoger 

visar på att de har en önskan om att utöka sin kunskap inom naturvetenskap 

och fysik, genom exempelvis fortbildningar. Om man som pedagog har en be-

gränsad kunskap inom ett ämne kan det i sin tur leda till att man lätt missar 

lärtillfällen som sker spontant i den vardagliga verksamheten. Ett sådant till-

fälle tas upp i Larssons (2013) studie där Jenny undersöker hur en tomatskiva 

glider över bordet. Pedagogen uppfattar inte vad det är som Jenny utforskar, 

utan ber henne istället att sluta leka med maten. För att undvika sådana förbi-

seenden skulle pedagoger behöva djupare ämneskunskaper. I och med det här 

anser vi att ledningen har ett ansvar att möjliggöra detta, eller på något annat 

vis ge pedagogerna de pedagogiska verktyg som behövs för att de ska känna 

sig bekväma i arbetet med naturvetenskap.  

I likhet med Kubats (2017) intervjuade naturvetenskapslärare svarar pedago-

gerna i vår studie att utomhusmiljön är en viktig plats för lärande. Pedagogerna 

nämner även hur utomhusmiljön öppnar upp för många möjligheter, det här 

stödjs även av Helldén m.fl. (2015). Något mer som Helldén m.fl. tar upp är 

hur ledande pedagoger i en aktivitet bör nämna fokusobjektet som undersöks, 

i vårt fall friktion, vilket även omnämns av Klaar och Öhman (2014) då de 

beskriver hur adekvata benämningar av begrepp är nödvändigt för barns för-

ståelse av fysikaliska fenomen. Det här går även att se i vår studies resultat där 
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de i observation 1 inte benämner fokusobjektet, friktion, under aktivitetens 

gång utan nämner det först efteråt. Om pedagogerna istället hade lyft begreppet 

i början av aktiviteten, eller haft ett samtal om syftet innan utförandet, hade 

barnens svar och förståelse blivit annorlunda och hade vi då fått ett annat resu

Oppponering.docx

ltat? Till skillnad från observation 1 relaterar pedagogen i ob-

servation 2 begreppet till de händelser som sker. I observation 1 förklarar pe-

dagogen friktion genom att relatera det till hur vi glider på isen under vintertid. 

Vi undrar varför de väljer att förklara begreppet utifrån en ny situation snarare 

än den precis utförda aktiviteten. Skulle detta kunna försvåra barnens menings-

skapande och syftet med den utförda aktivitetens upplägg försvinna, det här då 

aktiviteten inte längre känns användbar eftersom den strävade efter att ge bar-

nen en förståelse för begreppet friktion men inte lyfts när begreppet väl kom-

mer på tal? Fortsättningsvis beskriver de dock i båda observationerna friktion 

för barnen som att de bromsar, inte att friktionen ökar eller minskar, vilket inte 

går i linje med Klaar och Öhman och kan således hindra barnens möjlighet till 

förståelse för begreppet.  

I föregående stycke diskuteras det hur pedagogerna uttrycker sig samt hur de 

bär ansvaret för att lyfta fokusobjektet. Genom de två observationerna kan vi 

se skillnader i hur pedagogernas upplägg av aktiviteten har en betydande roll 

för hur barnen uppfattar och förstår begreppet i fråga. Pedagogen i observation 

2 la ett större fokus på att benämna friktion, vilket resulterade i att barnen vi-

sade en form av förståelse då de upprepade ordet ett par gånger. Vi kan se att 

en god förutsättning för att en aktivitet ska bli meningsfull för barns lärande är 

att pedagoger är väl förberedda samt medvetna om sin aktiva roll i undervis-

ningstillfället. En annan aspekt som kan bidra till att en aktivitet blir menings-

full för barnen är att relatera den till vardagliga och välbekanta situationer som 

liknar den pågående aktiviteten. Vi kan se ett exempel på detta i observation 2 

där pedagogen kopplar aktiviteten till hur det är att åka vattenrutschkana på 

badhuset. Att koppla samman tidigare erfarenheter och kunskaper till den nya 

situationen är något som Scott, Mortimer och Ametller (2011) beskriver som 

fundamentalt för att barn ska få en förståelse för vetenskapliga fenomen.  

Vidare under intervjuernas gång frågade vi pedagogerna hur de ser på arbetet 

med begreppsbildning och huruvida de anser att komplexa begrepp bör tas upp 

med barnen. Överlag framgår det hur de anser att arbetet är svårt, speciellt med 

naturvetenskapliga begrepp, men håller alla med om att det är en viktig del i 

verksamhetens utbildning. I linje med Lev Vygotskijs (1962) teorier om språ-
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kets betydelse för lärande kan vi se hur pedagogerna har en förståelse för upp-

repning som en del av arbetet och även hur deras användande av begrepp ger 

barnen en djupare insikt i begreppets innebörd. Dock kan man även se utifrån 

intervjusvaren hur pedagogerna upplever vissa ord som svåra och abstrakta 

vilket i sin tur kan bli ett hinder då de kanske undviker att använda dem, för 

som tidigare beskrivet kan användande av ord som friktion eller densitet ses 

som centralt för barns förståelse. Inom Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

ses samspel som en essentiell del i barns lärande och utveckling. Detta betyder 

att vi som individer lär av varandra konstant i sociala sammanhang och med 

detta i åtanke kan vi se hur det är viktigt att ha ett varierat språkbruk, där även 

de mer abstrakta begreppen får en naturlig plats i verksamheten.  

6.2 Metoddiskussion 

De två förskolorna som vi har besökt ligger båda i samma kommun. Detta kan 

bidra till att studiens resultat kan bli mindre generaliserbart då de går under 

samma kommunala reglemente. Ett lågt antal förskolor innebär dessvärre ett 

lågt antal deltagare, vilket i sin tur innebär en färre mängd insamlad data. I och 

med detta blir resultatet otillräckligt för att kunna appliceras på verksamheten 

som helhet i Sverige. Vi fick även ett bortfall under intervjuerna vilket bidrog 

till än mindre data att analysera. En av de deltagande pedagogerna har en per-

sonlig relation till en av studenterna. Detta behöver inte nödvändigtvis ses som 

ett problem, men bör vara en aspekt att ta i beaktning då det kan leda till en 

något oprofessionell miljö där samtalet blir mer informellt. Det kan även, vilket 

nämnts tidigare, ha varit en anledning till varför vi studenter fick en större del-

tagande roll i observation 1 där vi var en del av aktiviteten då barnen blev 

instruerade att berätta för oss hur det kändes att åka.  

Aktiviteten vi valt att utföra passade för den valde åldersgruppen men hade 

kanske fungerat ännu bättre om barnen redan varit introducerade för begreppet 

innan vårt besök. Det hade även, för både vår och pedagogernas skull, varit bra 

om någon form av kommunikation angående aktivitetens utförande och syfte 

skett innan besöket, utöver aktivitetsplaneringen. På det sättet hade vi kunnat 

göra pedagogerna mer bekväma och vi kunde även ha besvarat eventuella frå-

gor de hade.  

Slutligen vill vi som studenter poängtera att vi har begränsad erfarenhet inom 

dessa forskningsmetoder, vilket skapar en osäkerhet hos oss som kan leda till 

att vi går miste om viktig information särskilt under observationerna. Vad vi 

tar med oss av denna erfarenhet är att vi med fördel bör använda oss av video-

inspelning under observationsmoment. Vi upptäckte nämligen att det är pro-
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blematiskt att föra ett löpande protokoll då vi lätt kan missa betydelsefulla hän-

delser medan vi fokuserar på att anteckna. Anledningen till att vi denna gången 

valde bort videoinspelning är på grund av de etiska aspekterna som tillkommer, 

exempelvis att andra barn som ej är deltagande kan komma in i bild.  

6.3 Slutsatser 

Denna studie strävade efter att besvara följande frågeställningar. 

• Hur kan förskollärare utnyttja utomhusmiljön i den fysikaliska  

undervisningen i förskolan? 

 

• Hur kan förskollärare med utomhusmiljön som ett pedagogiskt  

verktyg arbeta med begreppsbildning, exempelvis friktion, för att  

bidra till barns förståelse för fysik?  

Då mycket av förskolebarnens tid spenderas i en utomhusmiljö bör de verk-

samma inom förskolan ta tillvara på och utnyttja den i undervisningen. Precis 

som Zamani (2016) uttrycker i sin studie är utomhusmiljön viktig för barns 

utveckling och likt de norska förskolorna som Lysklett och Berger (2017) näm-

ner är den svenska förskolans norm att spendera en stod del av dagen utomhus. 

Därför har vi som studenter genom denna studie, tillsammans med pedagoger, 

diskuterat om och prövat på potentiella möjligheter att involvera naturveten-

skapliga ämnen i utomhusmiljön. Vi har under studiens gång uppmärksammat 

hur många pedagoger upplever naturvetenskapliga ämnen, framförallt fysik, 

som ett abstrakt och svårhanterligt ämne att förmedla till barnen. När de arbetar 

med fysik är det till största del utifrån färdiga experiment som görs i planerade 

aktiviteter, det är inte fullt lika vanligt att pedagogerna lyfter och utvecklar 

barnens spontana utforskande av ämnet. Vi upptäckte dock även under inter-

vjuerna hur pedagogerna reflekterade över och såg möjligheter till att använda 

utomhusmiljön som ett pedagogiskt verktyg.  

I vår studie har vi uppmärksammat vilken betydelse det sociokulturella per-

spektivet (Vygotsky, 1962) har för barns lärande då språket har stor betydelse 

för barnens utveckling, hur de själva beskriver händelser och hör andra besk-

riva samma händelser blir en viktig grundpelare för den meningsskapande pro-

cessen. Vygotskij lägger även stor vikt vid hur det är lärarens uppdrag att för-

medla innebörden av begrepp genom att utgå ifrån barnens tidigare erfaren-

heter, likt John Deweys (1999) teori om lärande, och med hjälp av kunskapen 

kring det individuella barnets proximala utvecklingszon (Vygotsky, 1962) 

göra det förståeligt. I planeringen av vår aktivitet har vi haft i åtanke att koppla 

något välbekant för barnen, att åka rutschkana, till en ny erfarenhet, att lära sig 
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om friktion. Genom att utgå från deras erfarenheter kan det tillföra menings-

skapande för barnen då aktiviteten utgår från deras eget intresse samt att den 

välbekanta situationen kan ge dem självförtroende då de får göra något de re-

dan kan, vilket vi ska sträva efter enligt läroplanen (Skolverket, 2018). 

Utifrån observationerna och intervjuerna med deltagande pedagoger kan man 

sammanfattningsvis utläsa att aktiviteten som utfördes i sig självt är en bra 

startpunkt men inte tillräckligt för att förstå begreppet friktion. Dock tror samt-

liga pedagoger att barnen kommer ta med sig erfarenheten och således förstå 

begreppet genom framtida erfarenheter (Dewey, 1999). Det är svårt att få en 

förståelse för ett nytt begrepp under endast en aktivitet utan det skulle behöva 

jobbas vidare med tematiskt istället eller under ett flertal tillfällen. 

Studien har uppmärksammat hur pedagoger känner en viss oro inför att an-

vända vissa begrepp men vi anser, i enlighet med Vygotskij, att det är deras 

ansvar att ge barnen denna kunskap då de kanske inte får den någon annan-

stans. Därför skulle vi gärna se vidare forskning på hur begreppsbildning kan 

appliceras i förskolans verksamhet för att bredda diskussionerna kring dess re-

levans samt införliva det grundligare i förskolans läroplan. Vi tror att genom 

att öka diskussionerna kring begreppsbildning i förskolan, kan man bidra till 

att begrepp som exempelvis friktion får en mer naturlig del i förskolans vardag 

och på så sätt kan den aktuella stigma i att pedagoger tror att vissa ord är för 

svåra för så pass små barn, minska.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Fråga 1: Hur ser ni på att använda utomhuspedagogik som ett pedagogiskt 

verktyg i undervisningen inom de naturvetenskapliga ämnena?  

Fråga 2: Hur har ni arbetat tidigare för att få in fysikämnet i den utomhuspeda-

gogiska undervisningen (eller naturvetenskap överlag)? 

Fråga 3: Hur arbetar ni för att barnen ska få en förståelse för olika fysikaliska 

begrepp? 

 

Nästkommande frågor är till de som deltar i observationerna. 

Fråga 4: Hur upplevde ni vår förutbestämda aktivitet? Gick det bra/dåligt? 

Tyckte du att det var svårt? Upplevde ni att barnen var intresserade och fick 

en förståelse för vad de gjorde? 
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Bilaga 2 

Aktivitetsplanering 

Fysikaliska förklaringar, en bakgrund (detta är inte något ni behöver för-

klara för barnen): Friktionen är en förutsättning för att vi till exempel kan gå. 

Utan friktion skulle fötterna bara glida bakåt när vi försöker gå, och det skulle 

vara än svårare att försöka byta riktning. När två ytor glider mot varandra bru-

kar man beskriva friktionen som ojämnheter som fastnar i varandra. Ju större 

ojämnheter, desto större friktion. Friktionen ökar om man pressar ytorna hår-

dare mot varandra.  

Förberedelser: Ta gärna med minst ett par galonbyxor. Vi ansvarar för att ta 

med andra material. 

Aktivitet: Vi tänker oss att 3-4 barn ska delta i aktiviteten. Aktiviteten kommer 

att ta plats på en lekplats där det finns en rutschkana. Barnen får börja åka på 

rutschkanan ett par gånger i kläderna de bär för tillfället. Här vill vi gärna att 

ni uppmärksammar barnen på om de åker snabbt eller sakta, hur känns rutsch-

kanans material mot benen/rumpan, vem som åker snabbast, går det att åka 

snabbare på något sätt etc.  

Låt sedan någon ta på sig ett par galonbyxor och åka ner för rutschkanan. Går 

det snabbare eller långsammare än innan? Fråga gärna varför de tror att det blir 

en skillnad och diskutera olika materials glidegenskaper. Vi vill gärna att ni 

belyser begreppet Friktion under aktivitetens gång. 

Låt barnen testa att åka på olika material så som en plastpåse, sand och vatten. 

Fortsätt diskutera de olika materialens glidegenskaper, vad går snabbast, hur 

förändras farten etc.  

Observation: 

Vår utgångspunkt är att agera som deltagande observatörer, då vi får möjlighet 

att interagera med barnen och ställa frågor till er under aktivitetens genomfö-

rande, samtidigt som vi för dokumentation på vad som sker. Ni pedagoger an-

svarar således för aktivitetens genomförande, men ni har fortfarande möjlighet 

att interagera med oss medan vi observerar. 
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Bilaga 3 

Informationsbrev till deltagande pedagoger 

Vi genomför vårt examensarbete på förskollärarprogrammet vid Karlstads uni-

versitet om fysik i förskolan med inriktning på utomhuspedagogik. Detta inne-

bär att vi kommer planera en aktivitet som utförs av förskollärare/pedagoger 

med barnen, vilket vi kommer att observera. Vi kommer även att intervjua de 

förskollärare/pedagoger som utfört aktiviteten. Dessa aktiviteter och intervjuer 

kommer att ske vid ett besök på er förskola. Observationerna kommer doku-

menteras på papper och under intervjuerna kommer vi använda oss av ljudin-

spelningar.  

Syftet med vår studie är att ta reda på hur förskollärare kan använda sig av 

utomhusmiljön som ett pedagogiskt verktyg för att utveckla barns lärande 

inom ämnesområdet fysik. 

Personuppgifterna (namn och ljudinspelningar) behandlas enligt ditt informe-

rade samtycke. Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan närsomhelst åter-

kalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behand-

ling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del be-

handlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna 

kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har regi-

strerats i Karlstad Universitets studie register för att sedan förstöras.  

Karlstads Universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordning från och med den 25 maj 2018) 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. 

Studenter: Maja Eriksson och Sofie Hammarström 

majjaaeriksson@gmail.com 

sofiehammarstrm@gmail.com 

Handledare: Jesper Haglund, Universitetslektor i fysikens didaktik 

jesper.haglund@kau.se 
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Bilaga 4 

Informationsbrev till vårdnadshavare 

Vi genomför vårt examensarbete på förskollärarprogrammet vid Karlstads uni-

versitet om fysik i förskolan med inriktning på utomhuspedagogik. Detta inne-

bär att vi kommer planera en aktivitet som utförs av förskollärare/pedagoger 

med barnen, vilket vi kommer att observera. Dessa aktiviteter med observat-

ioner kommer att ske vid ett besök på era barns förskola. Observationerna kom-

mer dokumenteras skriftligt. Vi kommer att använda oss utav kameror men se 

till att inga barns ansikten syns på bilderna.   

Syftet med vår studie är att ta reda på hur förskollärare kan använda sig av 

utomhusmiljön som ett pedagogiskt verktyg för att utveckla barns lärande 

inom ämnesområdet fysik. 

Deltagande i studien är helt frivilligt. Du eller ditt barn kan närsomhelst åter-

kalla erat samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behand-

ling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del be-

handlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Studenter: Maja Eriksson och Sofie Hammarström 

majjaaeriksson@gmail.com 

sofiehammarstrm@gmail.com 

Handledare: Jesper Haglund, Universitetslektor i fysikens didaktik 

jesper.haglund@kau.se 
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Bilaga 5 

Samtyckesblankett 

 

Samtycke till att delta i studien: 

Examensarbete om fysik i förskolan med inriktning på utomhuspe-

dagogik. 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta 

mitt deltagande i studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner 

att Karlstad Universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gäl-

lande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

 

…………………………. 

Underskrift 

 

                                                                         

………………………………………… ………………………….. 

Namnförtydligande                                                   Ort och datum 

 

 

Studenter: Maja Eriksson och Sofie Hammarström 

majjaaeriksson@gmail.com 

sofiehammarstrm@gmail.com 

Handledare: Jesper Haglund, Universitetslektor i fysikens didaktik 

jesper.haglund@kau.se 
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Bilaga 6 

Samtyckesblankett 

 

Samtycke till att delta i studien: 

Examensarbete om fysik i förskolan med inriktning på utomhuspe-

dagogik. 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att mitt barn del-

tar. 

Jag är medveten om att mitt barns deltagande är helt frivilligt och att jag kan 

avbryta mitt samtycke till deltagande i studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag samtycker till att mitt barn deltar i stu-

dien. 

 

 

 

…………………………. 

Underskrift 

 

                                                                         

………………………………………… ………………………….. 

Namnförtydligande                                                   Ort och datum 

 

 

Studenter: Maja Eriksson och Sofie Hammarström 

majjaaeriksson@gmail.com 

sofiehammarstrm@gmail.com 

Handledare: Jesper Haglund, Universitetslektor i fysikens didaktik 

jesper.haglund@kau.se 
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