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Abstract 

This degree project is based om physics teaching in preschool. The aim of this 

study was to investigate how the subject of physics gets space in the preschool 

of preschool teachers and what conditions have been experienced to be able to 

conduct teaching in the subject of physics. The method in the study is based 

on a phenomenographic theory where qualitative interviews have been used as 

a data collection method. The analysis and data processing are carried out 

based on a phenomenographic method structure. In the study, qualitative inter-

views were conducted with five preschool teachers. The result showed that 

preschool teachers find that the subject of physics is challenging but a fun sub-

ject to work with in preschool. Professional development and further education 

turned out to have a great impact on how preschool teachers worked with the 

subject of physics in preschool. The results also showed how different tools 

are important for how the preschool teachers' prerequisites look to be able to 

conduct preschool education. Tools that preschool teachers highlight in this 

study are learning plates, time and further education.  

 

Keywords: physics in preschool, teaching, preschool teacher, physics, compe-

tence, further education, knowledge of the subject. 
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Sammanfattning 

Examensarbetet bygger på fysikundervisning i förskolan. Syftet med studien 

var att undersöka hur ämnet fysik får utrymme i förskolan av förskollärarna 

samt vilka förutsättningar som upplevdes finnas för att kunna bedriva under-

visning i ämnet fysik.. Metoden i studien utgår ifrån en fenomenografisk teori 

där kvalitativa intervjuer har används som datainslamlingsmetod. Analysen 

samt databearbetning är genomför utifrån en fenomenografisk metodansats. I 

studien har kvalitativa intervjuer genomförts med fem förskollärare. Resultatet 

visade på att förskollärare tycker att ämnet fysik är utmanande men ett roligt 

ämne att arbeta med i förskolan. Kompetensutveckling och fortbildning visade 

sig ha stor inverkan för hur förskollärarna arbetade med ämnet fysik i försko-

lan. Resultatet visade också på hur olika verktyg har betydelse för hur förskol-

lärarnas förutsättningar ser ut för att kunna bedriva undervisning i förskolan. 

Verktyg som förskollärarna lyfter i den här studien är lärplattor, tid och fort-

bildning.  

 

Nyckelord: Fysik i förskolan, undervisning, förskollärare, fysik, kompetensut-

veckling, fortbildning, ämneskunskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förskollärares upplevelse av att arbeta med fysik i förskolan Malin Toth 

 

Innehållsförteckning 

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

1.1 BAKGRUND ..................................................................................................................... 2 

1.2 SYFTE .............................................................................................................................. 4 

1.3 FRÅGESTÄLLNING ........................................................................................................... 4 

2. LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING ...................................................... 5 

2.1 NATURVETENSKAPLIG UNDERVISNING I FÖRSKOLAN ...................................................... 5 

2.2 PEDAGOGERS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT KUNNA BEDRIVA NATURVETENSKAPLIG 

UNDERVISNING I FÖRSKOLAN ................................................................................................ 7 

2.3 FÅNGA FYSIKALISKA FENOMEN I VARDAGEN .................................................................. 9 

3. TEORI ......................................................................................................................... 11 

3.1 FENOMENOGRAFI .......................................................................................................... 11 

4. METOD ....................................................................................................................... 13 

4.1 VAL AV METOD ............................................................................................................. 13 

4.2 URVAL OCH DELTAGARE ............................................................................................... 14 

4.3 DATAINSAMLINGSMETOD .............................................................................................. 15 

4.4 GENOMFÖRANDE ........................................................................................................... 16 

4.5 DATABEARBETNING ...................................................................................................... 16 

4.6 RELIABILITET OCH VALIDITET ....................................................................................... 18 

4.7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN ............................................................................................... 18 

5. RESULTAT ................................................................................................................. 20 

FÖRSKOLLÄRARNAS INSTÄLLNING TILL ÄMNET OCH DERAS FÖRTROGENHET ..................... 20 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FYSIK I FÖRSKOLAN ...................................................................... 21 

HUR ARBETAR OCH BELYSER FÖRSKOLLÄRARNA FYSIK I FÖRSKOLAN? .............................. 23 

7 DISKUSSION .................................................................................................................... 25 

7.1 RESULTATDISKUSSION .................................................................................................. 25 

7.1.1 VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UNDERVISNINGSMÖJLIGHETER SKAPAS FÖR ÄMNET 

FYSIK I FÖRSKOLAN? ........................................................................................................... 25 

7.1.2 FORTBILDNINGENS PÅVERKAN ................................................................................... 27 

7.2 METODDISKUSSION ....................................................................................................... 28 

7.3 SLUTSATSER .................................................................................................................. 30 

7.4 IDEÉR FÖR FORTSATT FORSKNING .................................................................................. 31 



Förskollärares upplevelse av att arbeta med fysik i förskolan Malin Toth 

 

REFERENSER ..................................................................................................................... 32 

INTERNETKÄLLOR: .............................................................................................................. 34 

BILAGOR ............................................................................................................................. 35 

BILAGA 1 ............................................................................................................................ 35 

BILAGA 2 ............................................................................................................................ 36 

 



Förskollärares upplevelse av att arbeta med fysik i förskolan Malin Toth 

1 

1. INLEDNING  

Detta är ett examensarbete för förskollärarprogrammet på Karlstad Universitet 

där det tematiska området kommer vara Fysik i förskolan.  

Jag har själv arbetat som pedagog inom förskolan där jag funnit ett intresse för 

fysik och även blivit inspirerad av fortbildningar som Naturvetenskap och Tek-

nik för Alla (NTA). NTA är involverad i många förskolor i Sverige och har 

varit en del av min tidigare erfarenhet inom förskolan. Under mina verksam-

hetsförlagda utbildningar har jag upplevt ett mindre prioriterat intresse för äm-

net fysik. Jag har förstått att förskolorna inte har prioriterat utforskandet av de 

fysikaliska fenomenen. Skolinspektionen (2017) har gjort en kvalitetsgransk-

ning för att ta reda på hur förskolor arbetar med att utveckla och stimulera 

barns lärande i naturvetenskap. Skolinspektionen menar på att förskolan är det 

första steget i barns utbildning och att det är i förskolan som vi ska lägga grun-

den för ett livslångt lärande. I kvalitetsrapporten bedöms det att ett flertal av 

de granskade förskolorna behöver arbeta med målområdena och därmed behö-

ver utveckling ske i både arbetssätt och innehåll. Skolinspektionen upplever 

utifrån granskningen att arbetet med naturvetenskap är till stor del riktat mot 

“djur och natur”.  

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) tydliggörs det att varje barn ska ut-

veckla sin förståelse för enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.  

I Utbildningsdepartementet (2010) bakgrundstext Förskola i utveckling - bak-

grund till ändringar i förskolans läroplan beskrivs det att naturvetenskap i för-

skolan handlar om barnens omgivning och att undersöka vardagsfenomen. Syf-

tet med naturvetenskap i förskolan är att barnen ska ges möjlighet till att grund-

lägga sina kunskaper.  

I Skolinspektionens (2017) granskning beskrivs det exempelvis att fysikaliska 

fenomen och kemiska processer nästan enbart sker i mer avgränsade experi-

ment och inte i vardagliga sammanhang. Skolinspektionen menar på att det 

kan betyda att barnen inte får samma möjlighet till att utforska lärandet utan 

det att det stannar vid ett görande, och  då utvecklas det inte till ett lärande.  

Med bakgrund i mitt intresse för hur förskolan arbetar med fysik, Skolinspekt-

ionens kvalitetsrapport (2017) och Utbildningsdepartementets bakgrunds-

material (2010) ser jag det relevant att undersöka hur förskollärare 

förutsättningar ser ut för att kunna ge barn möjlighet att grundlägga sin förstå-

else för fysik, samt ta tillvara på barns intresse och engagemang för fysik i sin 

undervisning.Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) menar på 
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att många lärare upplever svårigheter med att påbörja ett projekt med barnen. 

De skriver att det finns många situationer eller spontana händelser i förskolans 

vardag där möjligheten finns för sätta igång en undersökning eller ett utfors-

kande. Författarna menar att genom att frångå pedagogens planering och istäl-

let utgå från barnens frågor kan man sträva och uppnå många  av målen i läro-

planen. Genom att barnen från början “äger” frågan i projektet bidrar det till 

en ökad känsla av meningsfullhet för barnen. 

 

1.1 Bakgrund  

Larsson (2016) nämner att definitionen av fysik som lärområde i förskolan kan 

ses utifrån flera perspektiv. I ett samhälleligt perspektiv innebär begreppet lär-

område hur undervisning kan arrangeras samt vad som förväntas av barns ut-

veckling och lärande genom de formuleringar som finns i styrdokumentet. För-

fattaren beskriver också att utifrån ett nu-tidsperspektiv har inte begreppet 

ämne förekommit i retoriken i förskolan även om försök har gjorts under 1970-

talet. Då försökte man benämna matematik och naturvetenskap som ämnesom-

råden. En ny satsning gjordes på 1980-talet i att försöka få in ett pedagogiskt 

program för förskolan. Begreppet ämne möttes återigen av ett motstånd och 

förslaget föll istället på en ämnesuppdelad förskola och inte på ett tematiskt 

arbetssätt som var grundtanken. Det pedagogiska programmet för förskolan 

trädde i kraft 1987 och omfattade då tre områden, natur, kultur och samhälle.  

Thulin (2015) nämner när den reviderade läroplanen trädde i kraft den 1 juli 

2011. Det var i den reviderade läroplanen som de naturvetenskapliga innehålls-

områdena förtydligades ytterligare. Det som förtydligades och utvecklades var 

bland annat att målområdet skulle omfatta kemiska process, fysikaliska feno-

men och teknik. Det var inte bara ett förtydligande om målområdena som 

trädde i kraft utan även att förskolan skulle arbeta utifrån ett naturvetenskapligt 

arbetssätt.   

I förskolans läroplan från Skolverket (2016, s.9) står det under mål att ”försko-

lan ska sträva efter att varje barn /.../ 

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom 

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

fenomen,  

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om 

och samtala om naturvetenskap,”.  
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I Utbildningsdepartementets (2010) bakgrundsmaterial betonas att barn ska få 

möjligheten att utforska, upptäcka och samtala kring enkla fysikaliska feno-

men och kemiska processer. Utifrån Skolinspektionens (2017) kvalitetsgransk-

ning visar det sig att majoriteten av de förskolor som granskades inte uppnådde 

den kvaliteten i deras undervisning som läroplanen innefattar inom de målom-

rådena. Detta enligt Skolinspektionen  kommer begränsa barns förutsättningar 

för ett utveckling och lärande. 

 

I Utbildningsdepartementet (2010) bakgrundsmaterial ges exempel på vardag-

liga fenomen som kan undersökas i förskolan. De menar på att barnen kan 

känna till energikällor så som elektricitet, solen smälte snön eller att vinden får 

vindsnurrorna att snurra. Även om inte barnen kan förstå detta som energifor-

mer så kan fokuset ligga på att få bekanta sig med olika processer och fenomen. 

 

Sundberg, Areljung, Due, Ottander och Tellgren (2016) beskriver läroplanens 

uppdrag som både komplex och krävande speciellt i det fallet om läraren inte 

arbetat mycket med naturvetenskap sedan tidigare. Författarna tar upp att det 

kan vara svårt att identifiera när man ägnar sig åt naturvetenskap i sin under-

visning. De upplever också att många förskollärare ställer sig frågan: vad hand-

lar naturvetenskap egentligen om? De menar på att det även är många pedago-

ger som förknippar naturvetenskap med skolan och skapar sig en bild om na-

turvetenskap utifrån det. Skolverket (2019)  beskriver att begreppet undervis-

ning ska ses som en helhet där olika mål går in i varandra. Det ska skapa möj-

ligheter för arbetslaget att utifrån sin barngrupp alltid kunna skapa undervis-

ningstillfällen som ska ge barnen en meningsfull utbildning. Skolverket (2018) 

beskriver i läroplanen att undervisning innebär att utmana och stimulera barnen 

utifrån läroplanens mål som syftar till utveckling och lärande. Undervisning 

ska ske i planerad aktivitet eller uppstå spontant eftersom barns lärande och 

utveckling ständigt sker. Det är förskollärarens som ansvarar för det pedago-

giska innehållet och för det målinriktade arbetet som främjar barns utveckling 

och lärande. 

Andersson (2011) beskriver en viss problematik i förskolans styrdokument då 

hon menar på att styrdokumenten är på en övergripande nivå och lämnar därför 

tolkningsutrymme åt förskolläraren. Det finns inga specifika kunskapsområ-

den eller rent konkreta mål. Förskolläraren får då välja relevanta kunskapsom-

råden för att sedan planera och utforma verksamhetens undervisning. Detta ger 

förskolläraren frihet men också högre krav på dess kompetens inom området. 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur ämnet fysik får utrymme i förskolan 

av förskollärare samt vilka förutsättningar som upplevs finnas för att förskol-

lärare ska kunna bedriva undervisning i ämnet fysik. 

 

1.3 Frågeställning 

Vilka uppfattningar har förskollärare om ämnet fysik i förskolan?  

Hur belyser förskollärarna fysikaliska fenomen i förskolan? 

Vilken betydelse har fortbildning för förskollärarnas förståelse kring fysika-

liska fenomen? 
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2. LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

I det här kapitlet kommer relevant litteratur beskrivas för den här studien. I det 

första stycket presenteras förskolans styrdokument som ska ligga till grund för 

förskolans arbetet kring naturvetenskap. Senare kommer tidigare forskning 

och en litteraturgenomgång som anses vara relevant för den här studien. 

 

2.1 Naturvetenskaplig undervisning i förskolan 

Som tidigare nämnt är nu undervisning i naturvetenskap en del av förskolan. 

Andersson (2011) skriver att i flera länder har undervisningen i naturvetenskap 

flyttats ner i förskolan. Genom att införa ett naturvetenskapligt språk redan i 

förskolan kan man påverka barns begreppsutveckling och därefter  stimulera 

det naturvetenskapliga tänkandet. Att få utforma och undersöka sin omgivning 

på ett glädjefyllt sätt kan få betydelse för ett intresse som kan utvecklas senare 

i livet. 

 

Thulin och Gustavssons (2017) forskningsstudie utgick ifrån en kompetens-

utvecklingsinsats där målet var att stärka kunskapen om vad naturvetenskap i 

förskolan kan vara samt stärka undervisningsbegreppets innebörd. Underlaget 

av studien utgår ifrån de enkäter som i uppstart och avslutning av projektet 

genomfördes. Kompetensutvecklingsinsatsen bestod av föreläsningar med 

diskussion och sedan handledning i en undervisningssituation som också vi-

deodokumenterades.  Forskarna deltog som pedagogiskt stöd i samtal och re-

flektioner kring det aktuella innehållet. Författarna skriver att historiskt sett 

har undervisning i naturvetenskap i förskolans verksamhet till största del in-

nefattat innehåll om djur och natur, vilket också framgår i studiens enkätre-

sultat innan studiens genomförande. Detta utifrån att läroplanen på ett ensi-

digt sätt förespråkade enbart den delen att barn skulle utveckla ett varsamt 

förhållningssätt till natur och miljö samt förstå sin delaktighet i naturens 

kretslopp. Sedan revideringen 2010 har läroplanen vidgats och har nu ett bre-

dare innehåll och anvisar ett mer omfattande naturvetenskapligt arbetssätt. 

Nu omfattar den inte bara processen kring djur och natur utan också kemiska 

processer och fysikaliska fenomen. Utifrån studiens resultat efter genomfö-

randet lyfts tänkbart innehåll för undervisning i förskolan. Lärarna i studien 

betonar omsorg om naturen och hållbar utveckling men också de naturveten-

skapliga fenomenen som finns i vardagen. Ett exempel i resultatet beskriver 

en av lärarna att man kan genom att synliggöra ett fenomen skapa ett lärande 
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intresse för barnen. Efter studien förändrades lärarnas uppfattning om natur-

vetenskapligt innehåll i förskolan då lärarna utvecklat en medvetenhet om 

skillnader och variationer i innehåll och metod.  

 

Elm Fristorp (2012) har gjort en studie där hon har observerat och videofilmat 

lärsituationer. Hon fann att barnen som deltog i studien visade potential för att 

kunna bearbeta naturvetenskapliga uppgifter men fick inte bekräftelsen ifrån 

de vuxna, vilket gjorde att lärandet blev ”osynligt”. Det finns alltså ett intresse 

för naturvetenskap hos yngre barn som inte tas tillvara på. 

 

Sundberg, Areljung, Due, Ekström, Ottander och Tellgren (2017) skriver om 

att förskolan i Sverige satsar likt många andra länder på att lägga större vikt på 

specifika ämnen redan i förskolan. Det läggs större vikt vid vetenskaplig 

undervisning som i sin tur har blivit en början till hur man i förskolan kan 

utforma ett sätt att möjliggöra en vetenskapligt inlärning. I tidigare forskning 

framkommer det ett problem i att genomföra vetenskaplig undervisning i för-

skolan kopplat till förskollärares attityd, brist på kunskap samt deras självför-

troende i att kunna undervisa i ämnet. Conezio och French (2002) beskriver 

hur många pedagoger i förskolan är tveksamma inför vetenskap i förskolan på 

grund av deras egna erfarenheter i sin utbildning. De förklarar hur pedagoger 

gärna ser naturvetenskap i form av växter och experiment. Även om barnen 

finner intresse i det är det inte det som representerar vetenskap och bygger inte 

kunskap menar författarna.  

 

Thulin (2010) har gjort en studie där hon observerat genom att videofilmat 

aktiviteter i förskolan. I studien är barns frågor i fokus och och dikteras i relat-

ion till barns perspektiv. I Thulins studie ses barns frågor som uttryck för deras 

nyfikenhet och ett tecken på att barnen vill undersöka och förstå. Det visar 

också att barnet är involverat och vill agera i aktiviteten. Hon beskriver att 

resultatet visar på att barn ställer frågor i syfte att få veta om lärandeobjektet. 

Genom de frågorna kan dialogen tillfåras med ett varför-perspektiv som i sin 

tur synliggör sambanden. Hon skriver att som förskollärare kan man väcka 

barns intresse och introducera en naturvetenskaplig förståelse genom att låta 

barn få konfronteras med olika typer av materia och undersökningar, men 

också i de tillfällena där naturvetenskapliga fenomen synliggörs i samband 

med samtal där barn får sätta ord på det som händer men också ta barns frågor 

på allvar. Hon nämner begreppet ”emergent science” som handlar om ett atti-
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tydskapande. Det förstås som att skapa ett intresse för undersökning och pro-

blemlösning. Hon menar på att genom att barn kan identifiera sig med positiva 

förebilder, grundläggs deras intresse och självbild.  

 

Bulunuz (2013) genomförde en studie där han jämförde barns förståelse för 

naturvetenskap genom lek jämfört med instruktionsbaserad lärsituation. Bulu-

nuz ställde sig frågan om det är någon skillnad på vad barn lär sig beroende på 

vilken lärsituation som organiseras. Det visade sig i resultatet att beroende på 

hur mycket barn ges utrymme i att få vara delaktiga och aktiva och hur styr-

ningen av aktiviteten genomförs, får barn olika förutsättningar för hur det ska 

ta till sig naturvetenskapligt innehåll. Han nämner också att förutsättningarna 

handlar också om vilket stöd som finns där för barnet och på vilket sätt stödet 

finns för barnet när det ska närma sig naturvetenskapens metoder, urskilja och 

upptäcka fenomen samt kommunicera kring naturvetenskap. Conezio och 

French (2002) gjorde en observation i ett klassrum med 6-åringar, de beskriver 

vetenskap var en kreativ och utforskande process. Barnen fick använda många 

olika former av kunskap för att bygga teorier kring sin omvärld. De beskriver 

hur läraren kan ge barnen relevanta ordförråd och speciella sätt att tänka på för 

att förstå och prata om sina erfarenheter.  

 

2.2 Pedagogers förutsättningar för att kunna bedriva naturveten-

skaplig undervisning i förskolan 

Utifrån Thulin och Gustavsson (2017) undersökning menar pedagogerna i stu-

dien att undervisning handlar om att lyssna på barnen och att följa deras in-

tresse för att sedan kunna utveckla ämnet tillsammans. Pedagogerna menar på 

att det är viktiga förutsättningar för ett lärande. Pedagogerna i undersökningen 

påvisar också att förutsättningar för att genomföra god undervisning i försko-

lan är att det ska finnas rätt material men också att skapa intressanta miljöer. 

 

Hansson, Löfgren och Pendrill (2014) menar på att förskolläraren ställs inför 

en stor utmaning vad det gäller att bygga naturvetenskapliga lärsituationer ut-

ifrån barn frågor samt situationer, eftersom barns frågor och situationer i var-

dagen kan vara väldigt breda. Författarna beskriver att lärandesituationerna 

kan ske på olika sätt tillsammans med barnen, det kan både vara genom prak-

tik, exempelvis observationer eller experiment, eller teori där man kan söka 

information i böcker eller på internet.  
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Sundberg, Areljung, Due, Ottander och Tellgren (2017) nämner uttrycket 

”medforskande pedagog” som beskrivs som en pedagog som lär tillsammans 

med barnen genom att rikta uppmärksamheten på det som mellan barnen och 

omvärlden. Författarna beskriver det som att vara närvarande i stunden och att 

fortsätta att hålla i det som barnen visar intresse för och vara en ledande han 

att kunna utforska vidare. Författarna menar då på att pedagogen kommer på 

det viset närmare barnens utforskande. De nämner också att det ska läggas vikt 

på att medvetet stanna till som pedagog när barnen upptäcker något. Vikten av 

arbetet ska inte ligga i att nå fram till målet utan vägen till målet är minst lika 

viktig. De menar på att pedagoger kan vara allt för slutmålsinriktade. 

 

Sundberg mfl (2017) nämner vad man som pedagog förväntas ha för roll i ett 

ämnesområde i relation till läroplanen. De lyfter frågor som riktar sig mot ett 

lärandeinnehåll i samband med ett lustfyllt lärande som också ska generera 

barns rätt till inflytande. De senaste tio åren har kunskapsuppdraget fått en 

större betydelse i läroplanen. Forskarnas studie utformades med olika metoder 

där fältnoteringar, videoobservationer, videoinspelade gruppdiskussioner samt 

individuella intervjuer med förskollärare genomfördes. Enligt de förskollärare 

som deltagit i studien lyfter de vikten av att följa barnens intresse och initiativ. 

Samtidigt ska undervisningen i förskolan ske med ett lärandeinnehåll, vilket 

då betyder att pedagogerna behöver rikta verksamheten mot mer specifika strä-

vansmål. De lyfter också att enligt läroplanen är det förskollärarens ansvar att 

tolka och utföra dessa uppdrag. I förskolans läroplan står det ”förskollärare ska 

ansvara för att arbetet i barngrupp genomförs så att barnen stimuleras och ut-

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

Sundberg mfl (2017) lyfter då att uttrycket utmana kan tolkas på många sätt 

och att det kan vara svårt att bara se det på ett sätt. De nämner vikten av att 

istället se sig själva som pedagoger som möter barnen där de befinner sig i sitt 

lärande och mötas på ett sätt där barnperspektiv samt barnens perspektiv blir 

betydelsefullt. 

 

Elfström mfl (2014) har gjort en studie där barn blev videofilmade i en under-

visningssituation. I studien kunde man då se att under tiden som barnen under-

sökte material eller något fenomen kunde inte barnen ta in det som pedago-

gerna pratade om. Det handlar enligt författaren inte om att barnen är ointres-

serade men det är ofta en feltolkning. Pedagogerna ska ge barnen tid och när 

barnen istället får möjlighet till att få utforska en längre tid visade det sig att 
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barnen vara mer mottagliga för information och fakta. Detta är också viktigt 

för barnens undersökande men också för att de ska kunna komma vidare.  

 

2.3 Fånga fysikaliska fenomen i vardagen 

Sundberg mfl (2017) lyfter vikten av att låta det naturvetenskapliga förhåll-

ningssättet genomsyra förskolans vardagliga verksamhet. Författarna nämner 

exemplet om vägen till ett ändamål kan innehålla många naturvetenskapliga 

fenomen bara man stannar upp och fångar ögonblicken. Exemplet i boken För-

skolans naturvetenskap i praktiken beskriver just de situationerna och att bar-

nen finner fysikaliska fenomen påväg till skogen. Barnen hittar en vägbrunn 

där de släpper ner stenar och lyssnar efter ploppljudet, en pedagogs stannar 

också för att utforska. När de lyssnar hör de också ekot av de andra barnen i 

tunnelväggarna. Författarna beskriver ett förhållningssätt till naturvetenskapen 

som ”stanna upp och stanna kvar”, pedagogerna i exemplet anammar detta för-

hållningssätt i deras verksamhet. Förhållningssättet innehåller många delar: ta 

vara på vägen till målet, ta vara på barnens upptäckter, skärma av andra intryck 

samt se det stora i det lilla.  

 

 

Hansson mfl (2014) presenterar resultatet av en fortbildningssatsning som 25 

förskollärare deltog i. Fortbildningen genomsyrades av att utgå ifrån vardag-

liga situationer och barns frågor i det naturvetenskapliga arbetssättet. Förskol-

lärarna fick öva sig på att identifiera barns frågor kring naturvetenskap samt 

identifiera situationer som kan vara startpunkten på en naturvetenskaplig lä-

randesituation. Studien som författarna har gjort baseras på de identifierade 

frågorna som pedagogerna fått i deras vardagliga verksamhet. Resultatet av 

studien visade att förskollärare som fokuserar på naturvetenskap kan lära sig 

att uppmärksamma frågor/situationer som har eller kan ha med naturvetenskap 

att göra. Analysen av studien visar, utifrån de situationer som förskollärarna 

identifierade, att det är är möjligt att arbeta med läroplanens mål om kemiska 

processer och fysikaliska fenomen. Utifrån resultatet visar det att det är möjligt 

att arbeta med naturvetenskap i förskolan utifrån barnens intresse, bara förs-

kolläraren uppmärksammar de frågor och situationer som uppstår i vardagen.  

 

På många förskolor erbjuds ett material som kallas NTA, naturvetenskap och 

teknik för alla. På NTA skolutveckling (u.å) beskrivs det som ett utvecklings-

program inom naturvetenskap, teknik och matematik. Materialet erbjuds för 
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flera förskolor runt om i hela Sverige. Materialet vänder sig till förskolan och 

innefattar då en utbildning och material till ett laborativt arbetssätt. Pedagogers 

kompetensutveckling och kunskapsutveckling ska då kunna ses som ett stöd i 

barnens lärande. Pedagogerna ska efter utbildningen få en mer fördjupad kom-

petensutveckling inom naturvetenskap. NTA utveckling sker i befintliga teman 

men också nya. Materialet släpps först efter att ha blivit testat av pedagoger 

inom utbildningen. Temana ska ge stöd för ett arbetsätt där barnen aktivt får 

undersöka och diskutera kring naturvetenskap. NTA:temanen har sin grund ut-

ifrån förskolans styrdokument och ska ge barnen en tidig inblick i naturveten-

skap och teknik. 
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3. TEORI 

I kapitlet presenteras den fenomenografiska teorin som anses vara relevant för 

den här studien. Den fenomenografiska teorin riktar sig främst till studiens ge-

nomförande och val av metod. 

 

3.1 Fenomenografi 

Dahlgren och Johanssons (2015) beskriver fenomenografin som en metodan-

sats som är utvecklad för att kunna analysera insamlad data ifrån olika enskilda 

individer. Metodansatsen är främst utvecklad för halvstrukturerade intervjuer. 

Den är användbar för att kunna analysera och beskriva olika människors tankar 

om fenomen i omvärlden. 

 

Dahlgren och Johansson (2015) skriver att inom fenomenografin riktas upp-

märksamheten på variationen mellan olika människors sätt att se på 

omvärlden, fokuset ligger inte på att se likheter.  Vi uppfattar saker på olika 

sätt. Författarna menar också på att inom fenomenografin är det vårt sätt att 

förstå omvärlden som är resultatet av vårt lärande och att det är något som 

fortgår hela livet. Pramling Samuelsson (2015) beskriver att fenomenografins 

pedagogik har utvecklats till att barns lärande ska vara i centrum, ett lärande 

ska handla om att skapa mening och förståelse. Pedagogiken har sin utgångs-

punkt i att använda sig utav vardagen och den omvärld man lever i och på så 

sätt kunna rikta barnens uppmärksamhet och intresse till det man vill att de ska 

lära sig.  Det är genom ord och handling som man skapar intresse och mening.  

 

Johansson (2009) skriver att en människa kan ses som en aktiv varelse som i 

sina möten med omvärlden gör världen meningsfull. Författaren nämner tre 

begrepp som är centrala i fenomenografin, urskiljning, simultantet och variat-

ion. Han menar att de tre begreppen är sammanhängande. Att lära sig något 

handlar om kunna urskilja något ur helheten, den urskiljningen innebär att en 

variation kan ses på ett nytt sätt och inte som man tidigare tagit för givet.  Att 

lära sig något nytt innefattar då att man ska röra sig mellan det nya och det 

redan välbekanta, som del och helhet.  
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Dahlgren och Johansson (2015) menar också på att om man frågar ett antal 

olika människor om deras uppfattningar kommer man kunna urskilja ett visst 

antal sätt att förstå företeelsen. De olika uppfattningarna benämns som olika 

utfallsrum. Författarna menar på att det kan vara väldigt svårt att upptäcka alla 

olika tänkbara sätt att uppfatta något i en undersökning. Det begränsas ofta av 

den anledningen att antalet försökspersoner är för lågt. Det är därför svårt att 

få med alla olika uppfattningar i en undersökning. Johansson (2009) lyfter 

också problematiken i genomförandet av en fenomenografisk analys, då fors-

karen ställs inför att avgöra när kategoriseringen är färdig. Det är forskarens 

ansvar att kunna urskilja vad som är väsentligt i de olika sätten att uppfatta 

fenomen. Forskaren ska urskilja skilda sätt att uppfatta fenomen och det inne-

bär en specificering och precisering av delen. Detta innefattar ett arbete som 

Johansson beskriver som att plocka isär helheten i delar för att sedan kunna 

kategorisera delarna.  

 

Min förståelse utifrån den fenomenografiska teorin är att det kommer finnas 

en variation av uppfattningar som kommer falla ut i olika utfallsrum. Den fe-

nomenografiska teorin grundar sig på variationen mellan människor och att vi 

uppfattar saker på olika sätt och genom att kunna urskilja delar ifrån helheten 

har vi möjlighet till lärandet. Den fenomenografiska teorin kommer ligga till 

grund i min metod och analys. Dahlgren och Johansson (2015) lyfter också en 

fenomenografisk analysmodell som jag kommer att använda i min analys av 

min undersökning.  
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4. METOD 

Christoffersen och Johannessen (2015) skriver om att när man forskar i skolan 

använder man sig av samhällsvetenskapliga metoder. Det handlar om hur man 

går tillväga för att samla in information om den sociala verkligheten. De be-

skriver att man kan använda sig av en kvalitativ metod eller en kvantitativ me-

tod. De skiljer sig på det sättet att en kvantitativ metod inte är så flexibel och 

en kvalitativ metod är mer flexibel. I den kvalitativa metoden kan man använda 

mer öppna frågor och då kan deltagaren besvara mer fritt på frågorna. Forska-

ren kan även variera sitt sätt att ställa sin frågeställning från deltagare till del-

tagare. Deltagaren har en mycket större möjlighet att kunna ge fylligare och 

mer detaljerade svar vid en kvalitativ metod. 

 

4.1 Val av metod 

I den här studien har kvalitativa intervjuer med förskollärare valts som under-

sökningsmetod för att kunna besvara studiens frågeställning och syfte. Trost 

(2010) beskriver kvalitativa intervjuer som att ställa enkla frågor där svaren  

kan vara komplexa och innehållsrika. Det innebär därför att efter sina utförda 

intervjuer innehar man ett rikt material där man kan få många intressanta ske-

enden, åsikter och mycket annat.  

 

Dahlgren och Johansson (2015) beskriver att i de fenomenografiska intervju-

erna är det viktigt att intervjuaren ställer frågor till informanten som ger möj-

lighet till rikhaltiga och uttömmande svar. Det är också viktigt att man bekräf-

tar för informanten att man lyssnar genom att intervjuaren nickar eller hummar, 

det kan då göra att informaten fortsätter att utveckla sitt svar. Det är viktigt att 

intervjuaren visar ett intresse för det informanten berättar. Dialogen mellan in-

tervjuaren och informanten kan utvecklas beroende på vad för svar som ges av 

informanten. Christoffersen och Johannessen (2015) skriver om att människors 

uppfattningar och erfarenheter kommer bäst fram när deltagaren själv får vara 

med och styra i vad som tas upp i intervjun. Deltagaren får inte möjlighet att 

återberätta händelsen om frågeformuläret är strukturerat.  

Dahlgren och Johansson (2015) menar på att arbeta med intervjuer inom den 

fenomenografiska teorin är det viktigt att intervjuerna spelas in. Inspelningarna 

ska sedan skrivas ut i en helhet för att kunna göra analysarbetet på ett grundligt 

och tillförlitligt sätt. 
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Jag har i min studie utgått ifrån en fenomenografisk metodansats där jag ge-

nomfört halvstrukturerade intervjuer. Frågorna till intervjuerna har i utgångs-

punkt tagits fram utifrån den frågeställning som studien har. Frågorna har en 

tanke i att vara öppna för att kunna möjliggöra för informanten att svara med 

bredare och mer fördjupande svar och på det sättet få till en mer kvalitativ 

metod. 

4.2 Urval och deltagare 

I min undersökning har jag intervjuat förskollärare på olika förskolor. Den här 

undersökningen grundar sig på förskollärarens uppfattningar kring fysik i för-

skolan och av den anledningen har jag gjort ett kriteriebaserat urval av delta-

gare. Jag har valt att enbart rikta intervjuerna till förskollärare av den anled-

ningen att de har en bredare utbildning inom naturvetenskap än vad annan per-

sonal inom förskolan möjligtvis innehar. Jag valde också att enbart intervjua 

verksamma förskollärare. Det fanns annars inget krav på hur många verk-

samma år eller när förskollärarutbildningen genomfördes. Inget krav ställdes 

heller på ålder eller kön. Undersökningen genomfördes i en mindre stad i mel-

lansverige. Genom att kontakta förskolechefen fick jag möjlighet till att göra 

ett urval där jag kunde kontakta förskollärare med olika kompetens kring äm-

net fysik. Två av förskollärarna som deltog, informant 2 och informant 4 hade 

en specifik utbildning inom NTA.  

 

Enligt Trost (2010) gällande kvalitativa intervjuer bör man som forskare be-

gränsa antalet intervjuer till fyra-fem, högst åtta. Ett färre antal är att föredra 

eftersom materielet kan bli ohanterligt eller svårt att få en överblick över 

materialet samtidigt som man vill se alla detaljer i den insamlade datan. 

 

Det står i förskolans läroplan (2016) att det är förskolläraren som bär ansvaret 

för att vissa delar i läroplanen ska genomföras. Utifrån det urvalet jag har gjort 

i min undersökning har jag därför kunnat utgå ifrån förskolans läroplan i mitt 

intervjuformulär (bilaga 2). Undersökningen har genomförts med fem olika 

förskollärare som arbetar i samma kommun men på olika förskolor i olika för-

skoleområden. Två förskollärare arbetade på samma förskola men på olika av-

delningar. Valet att välja förskollärare ifrån olika förskolor och olika avdel-

ningar gjordes för att kunna få ett bredare resultat. Förskollärarna arbetar dess-

utom på avdelningar där åldrarna varierar och barngrupperna ser olika ut. För-

skollärarna var enbart kvinnor vilket inte var förutbestämt. Förskollärarna var 
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i olika åldrar, hade olika verksamma år inom yrket och några hade en viss fort-

bildning inom fysik. Av etiska skäl kommer de intervjuade personerna inte 

namnges utan kommer få fingerade namn i form av informant ett-fem.  

 

I följande tabell informeras Ålder, Verksamma år, Ålder barngrupp samt Ut-

bildning inom fysik. Tabellens syfte är att ge en överblick över de informanter 

som deltagit i studien.  

Urvalstabell:  

Intervjuade: Ålder: Verksamma 

år:  

Ålder 

barngrupp:  

Utbildning 

inom fysik: 

Informant 1 25år 1år 1-2år Nej 

Informant 2 56år 34år 1-5år Ja 

Informant 3 34år 10år 1-5år Ja 

Informant 4 43år 28år 3-5år Ja 

Informant 5 40år 12år 3-5år Nej 

 

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Jag har valt att dokumentera min intervju genom ljudinspelning. Christoffersen 

och Johannessen (2015) skriver att det finns många sätt att dokumentera en 

intervju på men att den vanligaste metoden är ljudinspelning eller anteck-

ningar. De menar att det kan vara komplicerat för forskaren  att komma ihåg 

det som sagts i intervjun utan hjälpmedel. Författarna föredrar att inspelning 

sker vid intervju.  

Jag valde att använda mobiltelefonens inspelningsfunktion. Efter genomförd 

intervju fördes ljudfilerna över till min dator. Innan ljudfilerna raderades ur 

telefonen transkriberades intervjuerna för att sedan kunna börja analysera sva-

ren. Jag valde att lyssna på varje intervju flera gånger för att vara säker på att 

jag skrivit ner allt som sedan ska vara relevant för min analys och mitt resultat 

på studien.  
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4.4 Genomförande 

Jag valde att intervjua fem förskollärare med ett frågeformulär (se bilaga 2) 

som innehöll frågor för en halvstrukturerad intervju. Frågeformuläret delades 

inte ut i förväg och förskollärarna hade ingen instruktion eller föruppgift inför 

intervjun.  

Kontakt togs med förskolechef där en formulerad text skickades ut som be-

skrev syftet. Ett informationsbrev skickades sedan ut till berörda förskollärare. 

Intervjuerna fördelade sig på olika dagar då samma tid verkade vara till fördel 

för att skapa minst påverkan på den dagliga verksamheten. Intervjuerna skedde 

på de olika förskolorna i ett separat samtalsrum som förskollärarna hänvisade 

till. Christoffersen och Johannessen (2015) nämner att det är viktigt att inter-

vjun sker i en bekväm miljö för informanten, det blir då en mer avslappnad 

miljö för intervjun. Det är dock viktigt att befinna sig i ett rum där intervjun 

kan hållas ostörd. Eftersom intervjun spelades in var det med fördel att sitta i 

ett ostört rum. Informanten gav samtycke (bilaga 1) och därefter startades in-

tervjun. Intervjufrågorna (bilaga 2) ställdes i ett lugnt tempo där informanten 

hade god tid på sig att svara och tala till punkt. Till en viss del ställdes följd-

frågor för att få djupare svar och för att visa intresse för informaten. Efter in-

tervjun summerades intervjun för att informanten skulle få möjlighet att lägga 

till och bekräfta samt att jag som intervjuare visar att jag förstått, lyssnat och 

uppmärksammat. 

 

4.5 Databearbetning 

Dahlgren och Johansson (2015) menar på att den fenomenografiska forsk-

ningsansatsen bör ha en viss karaktär i sina forskningsfrågor. Det som också 

är viktigt för att analysen ska bli bra är att forskaren efterfrågar informatens 

uppfattning av fenomenet. Metodansatsen inom fenomenografin är främst rik-

tas till halvstrukturerade intervjuer.  

 

I min intervju ställdes endast frågor som rörde ämnet fysik och om förskollä-

rarens relation till fysik. Intervjufrågorna förutsattes inte att förskolläraren be-

hövde någon form av förberedelse för att delta i intervjun. Utifrån den feno-

menografiska metodansatsen innehöll frågeformuläret färre frågor som gav 

möjlighet till bredare och djupare svar.  
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I min analys har jag fokuserat på att hitta variationer och olika uppfattningar. 

Utifrån Dahlgren och Johansson (2015) har jag därför kunnat urskilja olika 

kategorier eller utfallsrum där olika företeelser kan ses. I Fenomenografin är 

det främsta målet att kunna se variationer och skillnader mellan de olika upp-

fattningarna, men för att kunna se dem måste forskaren också leta efter likheter 

i materialet. Jag har utifrån Johansson (2009) också försökt avgöra när katego-

rierna är färdiga och då urskilt det som varit väsentligt i den här studien utifrån 

min frågeställning. Jag har precis som Johansson nämnt tidigare fått plocka 

isär helheten i delar för att sedan kunna kategorisera delarna. 

 

Analysen har utgått utifrån Dahlgren och Johansson (2015) fenomenografiska 

analysmodell som består av sju olika faser. Analysmodellen har används för 

att kunna urskilja det insamlade materialet. I steg 1 bekantade jag mig med det 

insamlade materialet som var nedskrivet efter en transitering av intervjuerna. 

Materialet lästes igenom flera gånger och det gjordes även fristående anteck-

ningar. I steg 2 av analysprocessen antecknades det ner olika styckena eller 

passagerna som kändes betydelsefulla. Anteckningarna fördes i kortare me-

ningar för att få en representativ bild av intervjun. Utifrån författarnas tips så 

användes papper för att kunna klippa ut passagerna och även markera vem som 

sagt vad. Passagerna sorterades sen i olika högar där steg 3 kunde påbörjas. I 

steg 3 jämfördes det mellan de olika passagerna för att försöka hitta likheter 

och skillnader i materialet. I steg 4 grupperades materialet utifrån det tidigare 

steget. I steg 5 artikuleras kategorierna där jag försöker hitta grunden till lik-

heterna i materialet. Steg 3, 4 och 5 kunde ha en tendens till att arbetet skedde 

parallellt. Där fick ett beslut tas för hur stor variationen i kategorin fick vara. 

Jag valde att utgå ifrån min frågeställning när jag kategoriserade materialet. 

Kategorierna som ska representera mitt resultat är förskollärarnas inställning 

till ämnet och deras förtrogenhet, förutsättningar för fysik i förskolan samt hur 

arbetar och belyser förskollärarna fysik i förskolan.  I det sista steget, steg 7 

granskades materialet för att se om vissa passager kunde hamna i fler än en 

kategori.  

De tre olika kategorierna gav ett tydligare resultat på studiens frågeställning 

och hjälpte också  i analysarbetets jämförelse. Det hjälpte också till att sortera 

bort det som var mindre betydelsefullt och enbart fokusera på det som var be-

tydelsefullt för studiens frågeställning.   
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4.6 Reliabilitet och validitet 

Ejvegård (2009) beskriver reliabilitet som det som avser tillförlitligheten och 

användbarheten. Detta fick mig att reflektera över hur min studies tillförlitlig-

het. För att öka min undersöknings reliabilitet och validitet har jag valt att spela 

in mina intervjuer som en del av min metod. Ejvegård (2009) menar på att 

forskaren konstruerar ett mätinstrument som i det här fallet är ett frågeformu-

lär. Intervjufrågorna blir i den här undersökningen mätinstrumentet.  Med hjälp 

av inspelning under intervjun säkerhetsställs det att det är förskollärarnas svar 

och uppfattningar som representeras och inte mina. Efter intervjun överfördes 

ljudfilerna från min telefon till min dator som skyddas av ett lösenord som bara 

jag har tillgång till. Efter den processen raderades ljudfilerna ifrån telefonen.  

 

Utifrån den fenomenografiska teorin beskriver Dahlgren och Johansson (2015) 

att forskningsfrågorna bör ha en viss karaktär eller ett tema för att kunna un-

dersöka ett visst fenomen. Det är viktigt att forskaren efterfrågar informatens 

uppfattning av fenomenet.  

 

4.7 Etiska överväganden 

I God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) nämns en viktig etikdel i ett 

forskningsprojekt. Det är frågan om hur de som medverkar får behandlas i en 

forskning. Det är viktigt att den som deltar i forskningen blir informerad om 

att hen är föremål för forskningen. Helst ska det finnas ett skriftlig intyg på 

detta. Vid ljudinspelning av informanten utgörs en behandling av personupp-

gifter. Vid forskning som innebär att personuppgifter behandlas gäller GDPR. 

Codex (2013) nämner fyra huvudkrav gällande forskning och etiska övervä-

ganden som involverar människor. De fyra huvudkraven innefattar informat-

ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 

Löfdahl (2014) skriver om viktiga principer när det kommer till forskning 

inom skolan. Hon skriver om den viktigaste principen när det kommer till 

undersökningar och det är främst att information angående undersökningen 

sker samt ett godkännande. Det är viktigt att personen ger samtyckte men också 

att den har rätten att avbryta undersökningen oavsett om den samtyckt ifrån 

början. 
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Christoffersen och Johannessen (2015) nämner delar som förmedlas innan in-

tervjun startar. Författarna nämner vikten av att du som forskare ska ge en pre-

sentation av dig själv, informera informanten om vad man kommer ställa 

frågor om, konsekvenserna av att delta, hur intervjun dokumenteras, garantera 

anonymitet, rätt till att avbryta intervjun samt tidsplan. 

 

Det som har ansetts vara relevant i den här studien utifrån Vetenskapsrådets 

(2017) God forskningssed har varit att främst ta hänsyn och ansvar för konfi-

dentialitet och anonymisering i studiens metod. Konfidentialitet innefattar att 

inte sprida de uppgifter som forskaren fått i förtroende av informanten samt 

den skyldigheten att de utlämnade uppgifterna skyddas ifrån obehöriga. Ano-

nymisering innebär i den här studien att namnen på deltagarna tas bort och 

ersätts med informant ett-fem av den anledningen att det ska vara svårt att hän-

föra person och svar.  

 

Samtyckeskravet samt informationskravet har uppfyllts genom min informat-

ion och samtyckesblankett (se bilaga 1) som informanten har fått skrivit under 

på. Nyttjandekravet uppfylls i min studie genom att uppgifterna som blivit in-

samlade under undersökning används endast i forskningsändamål, vilket infor-

manten informerats om.  
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5. RESULTAT 

I det här kapitlet redovisas studiens resultat där förskollärares uppfattning om 

fysik i förskolans verksamhet presenteras. Resultatet presenteras utifrån tre ka-

tegorier som grundar sig i studiens frågeställning och syfte. Kategorierna som 

kommer att presenteras är Förskollärarnas inställning till ämnet och deras för-

trogenhet, Förutsättningar för fysik i förskolan samt Hur arbetar och belyser 

förskollärarna fysik i förskolan. Syftet med studien var att undersöka hur äm-

net fysik fick utrymme i förskolan av förskollärarna samt vilka förutsättningar 

som upplevdes finnas för att förskollärarna skulle kunna bedriva undervisning 

i ämnet fysik. 

 

Förskollärarnas inställning till ämnet och deras förtrogenhet 

Större delen av de intervjuade förskollärarna upplever ämnet fysik som svårt 

men också som ett roligt ämne att arbeta med i förskolan. Informant 4 beskriver 

hur hon upplevde ämnet fysik i skolan som svårt men i hennes yrkesroll i för-

skolan ser hon fysiken på ett positivt sätt.  

”Fysik i förskolan för mig är roligt, spontant, ibland svårt men man får med sig barnen i ut-

forskandet och det är roligt att se. Det är även roligt när det spontana kan leda till vidareut-

forskning” (informant 4). 

 

Informant 1 och informant 5 påtalar en osäkerhet för ämnet fysik vilket det 

förklarar beror på att deras kunskap kring ämnet fysik inte är så breda. 

Informanterna håller båda med om att det kan ibland vara ett hinder för att 

svara på barnens frågor. Både informant 1 och 5 beskriver vad de upplever kan 

vara svårt med ämnet fysik i förskolan. 

”Det är svårt att sätta fingret på vad just fysik är, naturvetenskapen känns så stor... I experiment 

exempelvis som jag tycker är roligt kan jag också tycka är svårt när jag ska förklara vad som 

händer, jag behöver läsa på där” (informant 5). 

”Jag skulle vilja ha mer och djupare kunskap så jag kan förklara för barnen när de frågar. Det 

var inte så mycket i skolan och vi fick inte så djup kunskap där. Jag vill kunna förklara på ett 

sätt så barnen förstår” (informant 1). 

 

Av den grupp intervjuade förskollärare fanns både de förskollärare som inte 

hade- och de som hade någon form av kompetensutveckling eller fortbildning 
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inom ämnet fysik. Informant 1 och informant 5 hade ingen form av fortbild-

ning eller kompetensutveckling. Informant 2, 3 och 4 hade olika former av 

fortbildning. De förskollärarna hade fått fortbildning vid mer än ett tillfälle 

inom ämnet fysik och alla former av fortbildning hade skett under ledning av 

arbetsplatsen. Informant 2 och informant 4 hade båda fortbildning inom NTA 

varav informant 2 även var handledare för NTA-materialet.  

”Det första vi gjorde på NTA utbildningen var att bena ut vad fysik är, det har hjälpt mig 

jättemycket... I projektet delades ämnena upp och så gjorde vi olika experiment till varje ämne. 

Det hjälper mig att hela tiden utvecklas” (informant 2). 

I citatet framgår det hur informant 2 upplevde utbildningen samt vad den gett 

för resultat för vidare utveckling. Majoriteten av förskollärarna påtalar ett in-

tresse av att få kompetensutveckling inom ämnet fysik. Några informanter be-

skriver hur de skulle vilja ha en fortsatt utbildning ifrån NTA, medan en av 

informatorerna beskriver att fortbildning inom naturvetenskap skulle öka 

”kunskapsförrådet”. De informanter som gått någon form av fortbildning be-

skriver hur användbart det varit att haft ett specifikt material som är direkt 

kopplat till förskolan.  

 

”Det är roligt att få gå på kurs med sina kollegor, man blir peppad. Det är också lärorikt att få 

utbildning av en gedigen och utbildad person” (informant 3). 

I citatet belyser förskolläraren att utbildning både är lärorikt men också roligt 

om man får gå tillsammmans med sina kollegor. Majoriteten av de intervjuade 

har en positiv inställning för fortbildning och vill ha mer för att kunna bli bättre 

på området. 

 

Förutsättningar för fysik i förskolan 

Förutsättningar för fysik i förskolan upplevdes olika av de intervjuade förskol-

lärarna. Förutsättningar som påtalades var tid till planering, samspel i sin per-

sonalgrupp, ålder på barngruppen samt fortbildning inom ämnet fysik. Peda-

gogerna förklarar också vikten av lärplattor i verksamheten för att ha tillgång 

till nätet, men också för at söka information tillsammans med barnen.  

Informant 1 beskriver att hon ibland tycker det är svårt att veta när de arbetar 

specifikt med de olika ämnena inom naturvetenskapen, hon påtalar då att hon 

uppskattar att arbeta med experiment för då kan hon läsa på innan. Hon berättar 

att hon inte fått en så stor erfarenhet kring naturvetenskap i förskolan på grund 

av hennes korta verksamma tid som förskollärare. Infomant 1 tar också upp att 



Förskollärares upplevelse av att arbeta med fysik i förskolan Malin Toth 

22 

hon ibland känner sig begränsad på grund av att åldrarna i hennes barngrupp 

är väldigt låga. 

Informant 2 berättar om att de håller på med rymden i hennes verksamhet. 

Barngruppen arbetade just nu med gravitation och hon förklarar då vikten av 

att arbetslaget är samspelt och använder sig av samma begrepp för att barnen 

inte ska bli förvirrade. 

”vi pedagoger måste bli medvetna om att se och säga och använda orden för barnen så dem 

blir medvetna om det... är vi medvetna om det så blir det lättare för barnen att förstå... Utbild-

ning ska inte bara ske någon gång i veckan, ha rätt glasögon på sig så kan flera mål ur läropla-

nen vävas in” (informant, 2). 

Utifrån citaten hävdar informant 2 att utbildning är inte något som bara ska ske 

en viss tid i veckan. Genom att ha rätt ”glasögon” på sig kan man få med många 

delar av läroplanen i verksamhetens vardag. Hon berättar även hur pedago-

gerna går tillväga för att öka sina kunskaper eller söka information för att 

kunna utveckla och utmana barngruppen.  

”vi använder oss av plattor, vi letar jättemycket information på nätet tillsammans med barnen. 

information finns tillgänglig med då måste man vara källkritiskt” (informant 2). 

 

En av de förutsättningarna som informanterna beskriver är tillgången till lär-

plattor och nät. De beskriver att det är en del i undervisningen och att de genom 

det verktyget kan utmana barngruppen exempelvis genom att söka informat-

ion. Flera av informanterna beskriver att både informationssökning och doku-

mentation sker på förskolans plattor.  

”Begrepp kan vara svårt att förklara utan att det ska bli för utsvävande utan mer tydligt. För-

utsättningar finns för att kunna bedriva fysik i verksamheten men det är förarbetet som behöver 

göras för att det ska kunna genomföras” (informant 3) 

Informant 3 beskriver hur hon tycker att verksamheten har förutsättningar för 

att bedriva ämnet fysik men hon påtalar att ett förarbete behöver genomföras.  

Hon beskriver också hur förarbetet ibland får stå tillbaka eftersom planerings-

tiden inte alltid räcker till. Informat 1 beskriver ett liknande senario där plane-

ringstiden ibland får prioriteras bort för att annat kommer emellan.  

Informant 5 beskriver att hon föredrar att arbeta utifrån ett tematiskt arbetssätt 

för att då arbetar man med ämnena mer tydligt och konkret. Hon beskrivet att 

de har arbetat med ljud och ljus nyligen i barngruppen, barnen och pedago-

gerna tyckte att temat hade varit väldigt roligt. Temat hade utgått ifrån att verk-

samheten köpt in ett nytt material och barnen visade ett stort intresse. Förskol-

lärarna hade skapat en ny miljö i ett rum på förskolan och därför köpt in ljus-

bord som ett material som barnen skulle få utforska.  
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Hur arbetar och belyser förskollärarna fysik i förskolan? 

Majoriteten av förskollärarna upplevde att de arbetade utifrån läroplanen i den 

mån de hade kunskap och utifrån de förutsättningar som finns verksamheten 

Informant 2 och informant 3 beskriver att de ser de fysikaliska fenomenen i 

barnens vardag och att barnen får möjlighet till att utforska det i den dagliga 

verksamheten.  

”De små barnen utmanar fysikens lagar hela tiden, upp och ner i trappsteg eller rulla i backen” 

(Informant 2). 

”Vi har satsat på utomhusmiljön för att barnen ska få det naturligt, då kan de utforska miljön 

själva och komma fram till saker på egen hand. De utforskar fysikaliska fenomen hela tiden 

genom att få prova själva” (informant 3) 

Utifrån citaten påvisar förskollärarna att det inte bara är genom experiment 

som ämnet fysik får utrymme. Båda informanterna beskriver hur de fysikaliska 

fenomenen kan ske i förskolans vardagliga verksamhet. Infomant 2 beskriver 

hur fysiken finns med oss i vardagen hela tiden och beskriver att det inte be-

höver vara svårt att få med det i vardagen.  

”Om man läser om vad fysik är så är det ju massa saker runt omkring oss, varför lyser lampan, 

varför kan ljud låta så olika, varför är magnet magnetiskt, varför ser vi regnbågen och varför 

är himlen blå” (infomant 2).  

 

Informant 4 nämner att de arbetar med fysikaliska fenomen både genom pla-

nerad aktivitet som experiment men också utifrån barnens initiativ och frågor.  

Majoriteten av informanterna beskriver att de har tillräckligt med kunskap för 

att kunna svara på barnens frågor kring ämnet fysik men att de ibland får söka 

vidare information på nätet.  

”När barnen frågar försöker jag ge en förklaring på deras nivå, kan jag inte svara på frågan så 

kan man ju alltid googla tillsammans med barnen. Det ger ju kunskap för båda” (informant 4). 

I citatet framgår det hur informant 4 arbetar med barns frågor om ämnet fysik 

i förskolans verksamhet. Hon beskriver hur hon tillsammans med barnen kan 

skapa ny kunskap för båda. 

Majoriteten av de intervjuad förskollärarna påtalar vikten av att använda be-

greppen i vardagen för att barnen ska få med det i sitt språk. Några av infor-

matorerna förklarar att eftersom fysik finns överallt behöver pedagogerna be-

lysa och använda begreppen i vardagen så barnen förstår.  

”viktigt att se och belysa begreppen när man ser dem. Ge ord och språk så barnen kan förstå, 

då ger man dom också ett språk att använda sig av i framtiden” (informant 3). 
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Informant 2 beskriver hur de arbetar med rymden som tema i verksamheten. 

Hon berättar hur en av pedagogerna hade gjort en saga om Newton som be-

skriver gravitation. Sagan hade lästs upp för större delen av barngruppen och 

alla barn hade visat på en förståelse berättar hon. Hon förklarar hur man såg 

barnens förståelse genom att de fick återberätta sagan samt hur de beskrev 

gravitation som trådar som höll saker på plats. Där påtalar hon också vikten av 

att pedagogerna använder sig av samma begrepp och ord för att barnen ska få 

en förståelse för fenomenen.  
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7 DISKUSSION 

I det här kapitlet diskuteras de resultat som framkommit i studien samt en me-

toddiskussion. I slutsaten presenteras en sammanfattande redovisning av resul-

tatet och diskussionen. I slutet av kapitlet presenteras fortsatt forskning inom 

området. 

7.1 Resultatdiskussion 

Utifrån den fenomenografiska analysen har flera variationer av fenomenen 

uppfattas vilket lett till de utfallsrum som presenteras i resultatet. Syftet med 

den här studien var att undersöka hur förskollärare upplever det att arbeta med 

fysik i förskolan samt om deras tidigare erfarenheter och förutsättningar har 

betydelse för hur de arbetar och belyser fysiken i förskolan.  

 

7.1.1 Vilka förutsättningar och undervisningsmöjligheter skapas 

för ämnet fysik i förskolan? 

I resultatet beskrivs det hur förutsättningar upplevs på olika sätt, utifrån förs-

kollärarna verkar förutsättningarna variera utifrån vilken situation situation de 

ställs inför. Det känns därför relevant och diskutera vilka förutsättningar och 

möjligheter som skapas i verksamheten för att förskolläraren ska kunna bed-

riva undervisning i ämnet fysik.  

De intervjuade förskollärarna beskrev olika förutsättningar för hur fysik kan 

bedrivs i förskolan. De nämner olika tillfällen som ämnet fysik får utrymme 

och det skiljer sig även hur förskollärarna undervisar ämnet fysik. Andersson 

(2011) beskriver att förskolans styrdokument kan ses på en övergripande nivå 

och att det därför lämnar tolkningsutrymme för förskollärarna. Målen i styrdo-

kumentet är inte specifika och konkreta vilket då förskolläraren får utrymme 

för att bedöma vad som känns relevant och får utefter det planera och utforma 

verksamhetens undervisning. Majoriteten av de intervjuade förskollärarna 

nämnde att det tyckte fysiken fick mest utrymme i experimenten på förskolan, 

vilket jag har tolkat som att det är där de upplever det mest konkret. Även om 

det var där förskollärarna upplevde att fysiken fick mest utrymme påtalade ma-

joriteten att det är i den vardagliga och spontana verksamheten som fysiken 

känns rolig för då kan barnen utforska själva. Genom att sätta de intervjuade 

förskollärarnas beskrivning av hur de arbetar med fysik i barns vardag i relat-

ion till Sundberg mfl (2017) förhållningssätt ”stanna upp och stanna kvar”, kan 
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man se flera likheter. De intervjuade förskollärarna verkar anamma det förhåll-

ningssätt som författarna förespråkar, att ta vara på vägen till målet, ta vara på 

barnens upptäckter, skärma av andra intryck samt se det stora i det lilla.  

Två av de intervjuade förskollärarna beskriver en brist i verksamheten där 

förskollärarna inte kan ta ut sin fulla planeringstid på grund av att annat i verk-

samheten tar upp den tiden. Det kan vara en orsak till varför förskollärarna 

upplever att ämnet fysik inte får samma utrymme i den planerade aktiviteten. 

De beskriver hur förarbetet inte alltid kan genomföras och därför drabbar verk-

samhetens planerade aktiviteter. Men precis som en av informanterna beskri-

ver i relation till läroplanen så ska undervisning bedrivas hela dagen i förskolan 

verksamhet. Thulin och Gustavsson (2017) beskriver att undervisning handlar 

om att lyssna på barnen och att följa deras intresse för att sedan kunna utveckla 

ämnet tillsammans. De beskriver att rätt material måste finnas för att kunna 

skapa goda förutsättningar för att genomföra undervisning samt kunna skapa 

intressanta miljöer. En av de intervjuade förskollärarna beskriver situationen 

där ljusbordet blev början till ett tema som byggde på att materialet var intres-

sant för barnen och något de kunde bygga vidare på. Ljusborden upptäcktes av 

barnen intresse och byggdes sedan vidare på genom ett tema. Elfström mfl 

(2014) lyfter hur pedagogerna kan frångå sin egna planering och istället utgå 

ifrån barns frågor eller intresse. Genom att barnen från början “äger” frågan i 

projektet bidrar det till en ökad känsla av meningsfullhet för barnen. Precis 

som Elfström lyfter barns intresse och frågor beskriver Thulin (2010) hur man 

som förskollärare kan väcka barns intresse och introducera en naturvetenskap-

lig förståelse genom att låta barn få konfronteras med olika typer av materia 

men också lyfte de samtal där naturvetenskapliga fenomen synliggörs. 

 

Alla informanter beskriver hur de använder plattor för att söka information, 

utveckla sin kunskap eller visa för barnen. Informanterna påtalar hur plattorna 

blir en del av verksamhetens undervisning och kan därav ses som en förutsätt-

ning för att förskollärarna ska kunna bedriva den undervisning de strävar efter. 

Hansson mfl (2014) beskriver hur lärsituationer kan se olika ut och att det kan 

vara en utmaning att bygga naturvetenskapliga lärsituationer utifrån barns frå-

gor. Författarna lyfter då utforskandet tillsammans med barnen som kan ske 

genom informationssökning på internet.  

 

Kan förskolläraren genom att ta till de hjälpmedel som erbjuds i förskolan få 

större möjligheter till att erbjuda barnen en bredare kunskap? I utbildningsde-

partementets (2010) bakgrundsmaterial beskrivs syftet med naturvetenskap i 
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förskolan där barnen ska ges möjlighet till att grundlägga sina kunskaper. För-

skollärarnas kunskaper måste uppnås till den nivån där barnen kan erbjudas 

möjlighet till att utveckla sina grundläggande kunskaper. Utifrån resultatet 

nämner förskollärarna hur de tillsammans med barnen söker och skapar kun-

skap kring ämnet fysik. Vi kan därför konstatera att de hjälpmedlen är förut-

sättningarna för att förskollärarna ska kunna utmana undervisningen i ämnet 

fysik. Bulunuz (2013) beskriver hur barn stås inför olika förutsättningar för att 

ta till sig naturvetenskapligt innehåll. Det som lyfts är vilket stöd som finns för 

barnet och hur det stödet ska ge barnet möjlighet till att närma sig naturveten-

skapens metoder, urskilja och upptäcka fenomen samt kommunicera kring na-

turvetenskap. Conezio och French (2002) påtalar hur barnen ska få möjlighet 

till använda många olika former av kunskap för att bygga teorier kring sin om-

värld. De beskriver hur läraren kan ge barnen relevanta ordförråd och speciella 

sätt att tänka på för att förstå och prata om sina erfarenheter. Förskollärarna i 

resultatet beskriver hur viktigt de upplever samtalen kring begrepp och vikten 

av att faktiskt använda begreppen i vardagen. Som nämns i resultatet beskriver  

informanterna hur man ska ha ”rätt glasögon på sig” samt att belysa begrepp 

när man ser dem för att ge barnen ett ordförråd som de kan använda sig av i 

framtiden.  

 

7.1.2 Fortbildningens påverkan 

Utifrån det resultatet som framkommit i studien kan man skildra de förskollä-

rare som hade någon form av fortbildning inom fysik och de som inte hade 

någon form av fortbildning inom ämnet fysik. 

 

Alla de förskollärare som blev intervjuade påtalade ett intresse för att gå fort-

bildning inom fysik. Några informanter beskriver hur de skulle vilja ha en fort-

satt utbildning ifrån NTA, medan en av informatorerna beskriver att en fort-

bildning inom naturvetenskap skulle öka ”kunskapsförrådet”. De informanter 

som gått någon form av fortbildning beskriver hur användbart det varit att haft 

ett specifikt material som är direkt kopplat till förskolan. Sambandet mellan de 

förskollärare som inte hade någon form av fortbildning och beskrivningar om 

att känna att man hade begränsade kunskaper i att bedriva undervisning i ämnet 

fysik fanns. De förskollärarna kände sig osäkra inom ämnet och att det ibland 

kan vara ett hinder för att svara på barns frågor. Kanske detta påverkar barn-

gruppen likt det resultatet som Elm Fristorp (2012) beskriver i sin studie där 

barnen visade potential för att kunna bearbeta naturvetenskapliga uppgifter 
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men fick inte bekräftelsen ifrån de vuxna, vilket gjorde att lärandet blev ”osyn-

ligt”. Precis som Sundberg mfl (2016) tar upp så kan läroplanens uppdrag kän-

nas komplex och krävande i det faller när förskolläraren inte arbetat speciellt 

mycket med naturvetenskap tidigare. Det kan i sin tur resultera i att förskollä-

rarna tycker det är svårt att identifiera naturvetenskapen i undervisningstill-

fället. 

 

De förskollärare som hade någon form av fotbildning eller kompetensutveckl-

ing inom fysik beskriver i resultatet hur det har hjälpt för att få en förståelse 

för vad fysik är. En av förskollärarna beskriver hur fortbildning skapar en po-

sitiv inställning när man får gå på kurs med sina kollegor. Förskollärarna kände 

sig också positiva till ämnet fysik och ser ämnet fysik som något roligt i för-

skolan. Skolinspektionens (2017) granskning i relation till det som lyfts i in-

tervjuerna visar motsatsen. I granskningen visade det sig att förskolorna be-

hövde utveckla målområdena samt inte bara rikta undervisningen mot djur och 

natur. De intervjuade förskollärarna som hade fortbildning inom fysik i den 

här studien beskriver hur de arbetar med fysikaliska fenomenen både i den 

vardagliga verksamheten och i experiment. Skolinspektionen menade också på 

att förskollärare undervisar i naturvetenskap enbart genom avgränsande 

experiment, vilket det inte visade sig i den här studien.   

 

Majoriteten av de intervjuade förskollärarna ser fortbildning och kompetens-

utveckling som en förutsättning för att kunna bedriva ämnet fysik i förskolan. 

Förskollärarna beskriver hur de vill ha mer fortbildning eller kompetensut-

veckling för att kunna utvecklas i sin undervisning samt kunna svara på barns 

frågor. Desto större kunskap förskolläraren besitter om ämnet fysik, desto 

större möjligheter har förskolläraren att utmana barnen i sin undervisning.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Kvalitativa intervjuer visade sig vara ett bra metodval för att få tillräckligt med 

data för att besvara studiens frågeställning. Genom de kvalitativa intervjuerna 

fick jag möjlighet att få förskollärares uppfattningar och resonemang kring äm-

net fysik. Eftersom jag utgick ifrån en fenomenografisk metodansats och då 

genomförde kvalitativa intervjuer hade jag möjligheten att ställa följdfrågor till 

informanten. Följdfrågorna kunde dock ha tendensen att bli ledande frågor där 

informanten bara svarade kort. Dessa frågor kan ha påverkat resultatet i stu-
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dien. Det var inte den enda svårigheten med att genomföra intervjuer. Jag upp-

levde det svårt att veta vad många informanter som behövdes för att jag skulle 

få tillräckligt med insamlad data för att kunna besvara min frågeställning. Jag 

behövde därför ta hänsyn till att det insamlade materialet skulle täcka min frå-

geställning och syfte samt den begränsade tiden till denna studie. Studien på-

verkas av det antalet som blev intervjuade och kan bara ge resultatet av de 

informanter som deltagit.  

 

Dahlgren och Johansson (2015) tar upp utifrån ett fenomenografisk perspektiv 

att uppfattningar är kvalitativa sätt att erfara något. Genom att intervjua ett 

antal människor kommer man kunna urskilja ett antal olika sätt att se ett feno-

men. Man kommer dock aldrig kunna vara säker på att man i undersökningen 

upptäckt alla sätt att uppfatta något. Genom att välja en annan informantgrupp 

kan då utöka antalet upptäckta uppfattningar. För att få fler uppfattningar och 

resonemang kunde jag utökat antalet informanter i den här studien för att få ett 

mer rättvist resultat.   Ett av de dilemman som undersökning ställdes inför var 

att de verksamheterna som skulle delta hade begränsade tider för att kunna 

avvara en av personalen som kunde bli intervjuad, vilket också påverkade det 

antalet som kunde delta. Resultatet i studien blir enbart utifrån de 

förskollärarna jag intervjuat och ger inte en generell bild av ämnet fysik i för-

skolan. Resultatet kan möjligtvis representera en indikation för hur förskollä-

rares uppfattningar kring ämnet fysik ser ut i förskolans verksamhet. Det är 

svårt att undvika att resultat blir vinklat utifrån mina intervjufrågor. Frågefor-

muläret hade kunnat revideras för att få fram ett annat resultat, eftersom jag till 

en början enbart hade ett fåtal frågor vilket skulle ge mig möjlighet till följd-

frågor blev intervjuerna inte identiska i frågorna och jag fick olika mycket data 

för varje intervju. Jag som student känner mig osäker i intervjusammanhang 

och har inte tillräckligt med erfarenhet och kunskap för att arbeta fram ett 

frågeformulär som hade gett mig mer insamlad data.  

 

I analysen och databearbetningen utgick jag från den fenomenografiska meto-

dansatsen där kategorier skapades utifrån studiens syfte och frågeställning. Jag 

fick ta beslut kring den insamlade datan om vilka delar som skulle behållas och 

vilka delar som då kändes orelevanta i relation till vad jag ville ta reda på. På 

grund av den begränsade tiden valde jag att enbart genomföra intervjuer för att 

besvara min frågeställning och mitt syfte. Det kan i andra forskningsstudier 

vara relevant att genomföra kompletterande metoder för att få fram mer data 

till resultatet. Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver hur en obser-

vation kan användas som kompletterande metod för att kunna undersöka ur ett 
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annat perspektiv. Observation skulle kunna vara en kompletterande metod i 

min studie för att stärka det som framgått i intervjuerna med det som händer i 

praktiken. I min intervju med förskollärarna beskrivs det hur de i verksamheten 

arbetar med fysik både med experiment och i barnens vardag, det hade därför 

känts relevant att undersöka detta utifrån ett observerande perspektiv.  

 

7.3 Slutsatser 

Förskollärarnas erfarenheter i form av kompetensutveckling eller fortbildning 

inom ämnet fysik visade sig att ha betydelse för resultatet. Kopplingar mellan 

de som hade fortbildning och deras förhållningssätt till ämnet fysik gick hand 

i hand med läroplanen. Resultatet visade på att förskollärarna arbetade i olika 

utsträckning med ämnet fysik men med en strävan om att arbeta utifrån för-

skolan läroplan. De förskollärare som inte hade någon form av fortbildning 

inom ämnet fysik såg fysiken i förskolan som utmanande men också som ett 

ämne som var roligt att arbeta med. Majoriteten av de intervjuade förskollä-

rarna upplevde ämnet fysik som svårt men som ett roligt ämne att arbeta med 

i förskolan. I resultatet beskriver förskollärarna vikten av at ha rätt ”glasögon” 

på sig för att kunna se de fysikaliska fenomenen i vardagen. Precis som 

Eflström mfl (2014) beskriver upplever många lärare det svårt att ta tillvara på 

spontana händelser och utfår det sätta igång en undersökning eller ett utfors-

kande. 

 

Förskollärarnas beskrivning av de förutsättningar som som krävs för att bed-

riva undervisning i förskolan varierar utifrån den situation de ställs inför. Uti-

från resultatet tolkar jag att det fortfarande finns möjligheter till att bedriva 

undervisning i ämnet fysik även om inte alla förutsättningar finns. Planerings-

tid som beskrivs som en förutsättning finns inte alltid möjlig men förskollä-

rarna lyfter istället den oplanerade aktiviteten och undervisning hela dagen 

lyfts istället. Förskollärarna beskriver i resultatet hur de på olika sätt arbetar 

och belyser ämnet fysik i förskolan. Förskollärarna i den här studien ser sig ha 

förutsättningar till att undervisa ämnet fysik i förskolan. För att göra det i större 

utsträckning ser sig en del av förskollärarna att de behöver mer kompetensut-

veckling för att kunna svara på barns frågor. Att svara på barns frågor är något 

som förskollärarna i studien värderar högt och därför är lärplattor en stor 

förutsättning för att kunna arbeta utifrån läroplanen i verksamheten. I försko-

lans läroplan (Skolverket, 2016) står det om hur barnen ska utveckla sin för-

måga att ställa frågor om, utforska samt samtala om naturvetenskap. Utifrån 

denna studie i relation till Skolinspektionens (2017) kvalitetsgranskning som 
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tidigare nämns är att arbetet med naturvetenskap inte enbart sker genom expe-

riment. Studien ses med större likheter med det som Utbildningsdepartements 

(2010) bakgrundsmaterial uppger där naturvetenskap i förskolan handlar om 

barnens omgivning och att undersöka vardagsfenomen. Syftet med naturveten-

skap i förskolan är att barnen ska ges möjlighet till att  skaffa grundläggande 

kunskaper. Studiens resultat påvisar hur förskollärarna arbetar för att arbeta i 

samverkan med läroplanens mål och en strävan efter att kunna besvara barns 

frågor i vardagen för att kunna ge barnen grundläggande kunskaper inom na-

turvetenskap.  

 

7.4 Ideér för fortsatt forskning 

I min studie har jag undersökt förskollärares upplevelse av att arbeta med fysik 

i förskolan. Det skulle vara intressant utifrån Utbildningsdepartementets 

(2010) bakgrundsmaterial observera hur förskollärare i förskolans verksamhet 

arbetar med ett naturvetenskapligt arbetssätt och hur barnen i förskolan ges 

möjligheter till att grundlägga sin förståelse för fysikaliska fenomen. I och med 

revideringen av förskolans läroplanen från 2011 som givit mer specificerade 

ämnesmål är nu fysik i förskolan ett relevant ämne att forska vidare på. För-

slaget om observation och intervju ser jag med kompletterande metoder för att 

få fram tillräckligt med data för att kunna göra en mer generell studie. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Information och samtycke: 
Hej! 

Jag heter Malin Toth och läser termin 6 på förskollärarprogrammet på Karlstad 

universitet. Jag håller nu på att skriva mitt examensarbete men inriktning på 

fysik i förskolan. Syftet med min undersökning är att undersöka hur förskollä-

rare upplever att det är att arbeta med fysik i förskolan samt om deras tidigare 

erfarenheter och förutsättningar har betydelse för hur de arbetar och belyser 

fysiken i förskolans vardag. 

Undersökningens resultat kommer att tillföra kunskap kring ämnet och kom-

mer användas som underlag i mitt examensarbete.  

I min undersökning kommer jag genomföra intervjuer med förskollärare. En 

intervju beräknas ta ca 30min och kommer att spelas in via ljudfil vid sam-

tycke. Deltagandet i intervjun är frivilligt och kan när som avbrytas. Under-

sökningen kommer ske utifrån konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet där 

uppgifter och data i undersökningen endast används i forskningsändamål och 

behandlas med största möjliga konfidentialitet och förvaras där obehöriga inte 

kan ta del av det.  

Härmed samtycker jag till att delta i intervjun med ljudinspelning samt att det 

inspelade materialet får användas i undersökningen.  

Datum 

 

___________________ 

Namn 

 

_________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor: 

-Ålder: 

-Hur länge har du varit verksam som förskollärare? 

-Vilken ålder är det på din barngrupp? 

-Har du någon ytterligare kompetensutveckling/ fortbildning/ annan utbildning 

kring fysik? 

Ledande fråga: Vad handlade den om? 

Ledande fråga: Har den skett under ledning av din arbetsplats?  

-Vad tänker du på när du förknippar förskolan och fysik? 

-Känner du att din utbildning/erfarenhet är tillräcklig för att kunna svara på 

barnens frågor om fysik i vardagen?  

Ledande fråga: Om nej, vad känner du skulle behövas för att inte känna så? 

-Känner du att du vill ha mer utbildning inom fysik och vad för typ av utbild-

ning?  

-Hur arbetar ni med fysikaliska fenomen i barnens vardag? 

-Hur upplever du det är att arbeta med fysikaliska fenomen? 

Ledande fråga: Är det i planerade eller oplanerade aktiviteter som fysiken får 

utrymme? 

-Hur fångar ni fysikaliska fenomen utöver er planerade aktivitet? 


