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Abstract. 
The aim with this study was to investigate how pedagogues work with physics in pre-school 

and if their work differs depending on if they work in a public or in an independent pre-

school.  

 

Ten pedagogues from four pre-schools participated in the study and the method used was 

semi-structured interviews. This means that an interview consisted of a number of questions 

were used as a base and then questions were asked in relation to the answers the pedagogues 

gave. The result shows that work with physics looks quite similar in the pre-schools. The 

working method that dominates more than others is experiments and the majority of the 

pedagogues that work with physics use this method in pre-school. The result shows that the 

majority of pedagogues in public pre-schools were given opportunity to take part in further 

training in physics; only one pedagogue from the independent pre-schools did the same. 

Further training is important in the work of physics as it, according to the results, affects if 

pedagogues are working with physics in pre-school.  
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Sammanfattning.  
Syftet med den här studien var att undersöka hur pedagoger arbetar med fysik i förskolan och 

om deras arbetssätt skiljer sig åt beroende på om de arbetar på kommunal eller fristående 

förskola.  

 

Tio pedagoger från fyra förskolor deltog i undersökningen och den metod som användes var 

semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att en intervju bestod av ett antal frågor som 

användes som bas och därefter ställdes fler frågor i förhållande till de svar som pedagogerna 

gav. Resultatet visar att arbetet med fysik ser ganska lika ut på förskolorna. Den arbetsmetod 

som dominerar mer än andra är experiment och majoriteten av de pedagoger som arbetar med 

fysik använder sig av denna metod i förskolan. Resultatet synliggjorde att majoriteten av 

pedagogerna på kommunala förskolor gavs tillfälle att ta del av vidareutbildning inom fysik; 

endast en pedagog från de fristående förskolorna gjorde detsamma. Vidareutbildning är viktigt 

i arbetet med fysik då det enligt resultatet påverkar om pedagogerna arbetar med fysik i 

förskolan.  
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1. Inledning. 

Enligt förskolans läroplan är det pedagogernas ansvar att ”lägga grunden för ett livslångt 

lärande” (Skolverket, 2011, s.5). För att göra detta finns det ett antal lärandemål som 

pedagogerna ska sträva efter i sitt arbete med barnen. Ett av målen är att utveckla barns 

förståelse för naturvetenskap och då även fysikaliska fenomen. Kunskaper i naturvetenskap 

har betydelse för samhällets utveckling och detta är ett skäl till varför målen för 

naturvetenskap förtydligades i förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010).  

 

Fysik har för mig upplevts som svårbegripligt och det skulle kunna bero på att jag inte 

introducerades till ämnet för än sent i skolåldern, då jag inte hade några som helst 

förkunskaper om vad fysik innebär. Med den erfarenhet jag har av att arbeta i förskolan så 

anser jag att det inte är osannolikt att andra pedagoger har en liknande uppfattning och 

bakgrund. Tyvärr väljer många pedagoger i förskolan bort naturvetenskap på grund av sin 

egen kunskapsbrist i ämnet (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2008). I dagens läge 

ska dock pedagoger basera sitt arbete på läroplanen vilket innebär att barn redan på förskolan 

ska introduceras till fysik. Detta kan innebära att när barn kommer upp i skolåldern så 

uppfattas inte fysik som ett svårt och otillgängligt ämne i och med att de tidigt fått en grund 

med förkunskaper i ämnet. Thulin (2011) menar att barn kan få positiva attityder till 

naturvetenskap om de får kännedom om det redan i förskolan. 

 

Med åtanke på min egen kunskapsbrist i fysik har jag reflekterat över hur jag själv skulle 

arbeta med ämnet i förskolan. Detta har i sin tur fört mig in på det jag vill undersöka i det här 

arbetet. Det jag är intresserad av att få mer kunskap i är hur pedagoger arbetar med fysik i 

förskolan. Råder den kunskapsbrist jag upplever i mig själv även hos andra pedagoger? 

Som lärare är det även viktigt att man är närvarande och lyhörd (Johansson, 2011). Om barn 

visar intresse för ett fysikaliskt fenomen är det betydelsefullt att man som pedagog intar rollen 

som en medforskande lärare och undersöker fenomenet tillsammans med barnen (Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005). Även om man som pedagog inte har alla svar kan man ta sig an ett 

utforskande arbetssätt och aktivt lyssna och försöka förstå barns resonemang om 

naturvetenskap (Elfström, m.fl., 2008). Detta kan enligt Elfström m.fl. jämföras med ett 

naturvetenskapligt arbetssätt.  

 

 

1.1 Syfte. 
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger arbetar med fysik i förskolan och om 

arbetet skiljer sig åt beroende på om pedagogen arbetar på en kommunal eller fristående 

förskola. 

 

 

1.1.1 Frågeställningar. 
För att undersöka syftet har följande frågeställningar använts: 

 Vad anser pedagogerna att fysik är?  

 Vad har pedagogerna för erfarenheter av fysik? 

 På vilket sätt arbetar pedagogerna med fysik i barngruppen? 
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2. Begreppsdefinitioner. 

2.1 Naturvetenskap. 
Naturvetenskap är de ämnen som handlar om och beskriver naturen runt omkring oss 

(Sjöberg, 2004), det är läran om olika fenomen och processer som sker i naturen (Aha band 7, 

2004). Naturvetenskapen har uppstått på grund av att människan vill hitta svar på hur världen 

kan beskrivas och förklaras (Helldén, 2010).  

 
          Naturvetenskapen är ett samlingsnamn för flera naturvetenskaper. 

 Astronomi: Vetenskapen om himlakropparna och universum. 

 Geovetenskap: Vetenskapen om planeten jorden. 

 Biologi: Vetenskapen om livet och livets processer 

 Kemi: Vetenskapen om materias uppbyggnad, egenskaper och  

omvandlingar (dock på minsta nivån av atomer). 

 Fysik: Vetenskapen om materia, energi och kraft. 

(http://www.experimentskafferiet.se/merinfo/didaktisk_handledning.pdf ) 

 

 

 

2.2 Fysik.    

Ordet fysik kommer från grekiskan och betyder läran om naturen; fysik innefattar studien av 

tid, rum och materia (Uggla, 2008). Fysik ”utforskar materiens struktur och hur den uppträder 

under påverkan av olika krafter och under utbyte av energi”(Aha band 3, 2004, s. 270).      

Materien är det som upptar fysiskt rum (Glanville, 2008). Materien har olika fysikaliska 

tillstånd som exempelvis fast, flytande och gas. En kraft som påverkar materien är 

tyngdkraften som drar materien/förmål till jorden och ger materien tyngd. Ett annat exempel 

på kraft som påverkar materien är normalkraften som drar uppåt och därmed ger materien 

kraftbalans (Hamrin & Norqvist, 2005). Energi kan beskrivas som förmågan att genomföra ett 

arbete (Ardley & Matthews, 1988). Det finns olika former av energi som exempelvis 

rörelseenergi, lägesenergi och elektrisk energi. Energi kan inte förstöras utan omvandlas hela 

tiden mellan olika former; detta kallas energiprincipen.   

 

 

 

2.3 NTA. 
Kungliga Vetenskapsakademin och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin lanserade 1997 

NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) i Sverige (http://www.ntaskolutveckling.se/). NTA 

är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, det vill säga av de kommuner och 

friskolor som är medlemmar i organisationen. 

 

NTA är ett verktyg som är tillgängligt från förskolan upp till och med årskurs nio. Totalt finns 

det 22 olika teman att tillgå och av dessa är tre tillgängliga för förskolan; luft, vatten och ljud. 

Pedagogerna får tillgång till temalådor som består av instruktioner och experimentmaterial att 

använda i verksamheten, men innan pedagogerna får ta del av materialet måste de gå en 

http://www.experimentskafferiet.se/merinfo/didaktisk_handledning.pdf
http://www.ntaskolutveckling.se/
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introduktionsutbildning. För vardera tema måste pedagogerna gå en endagsutbildning där de 

bland annat får prova experimenten. 

  

Utveckling av existerande och nya teman är ett samspel mellan de båda akademierna, 

medlemmarna och internationella influenser.  

 

 

 

 

3. Forsknings- och litteraturgenomgång. 

3.1 Forskning. 
Hansson, Löfgren & Pendrill (2014) skriver att det finns bristande intresse för naturvetenskap 

och yrken kopplade till det naturvetenskapliga området. Thulin (2011) menar att det är viktigt 

att barn får möta naturvetenskap i förskolan eftersom detta kan ge dem positiva attityder till 

ämnet. Det finns olika sätt att arbeta med naturvetenskap i förskolan som exempelvis låta 

barnen komma i kontakt med material och olika undersökningar, samtala och även påvisa 

fenomen i vardagen.  

 

I sin undersökning kom Thulin (2011) bland annat fram till att kommunikationen mellan barn 

och pedagog är viktig. Pedagogen behöver vara lyhörd inför barns uppfattningar och kunna 

förklara naturvetenskapliga sammanhang på ett meningsfullt sätt. Fortsättningsvis skriver 

Thulin att barns åsikter synliggörs genom de frågor de ställer och att dessa bjuder in till dialog 

vilket i sin tur skapar lärandesituationer. Dessvärre visar resultatet i studien att det är lärarens 

frågor som dominerar och att barnen inte fick svar på sina frågor utan i stället fick motfrågor. 

Detta kan bero på lärarens egna kunskaper i ämnet och vikten av kunskap är något som Thulin 

fångar upp i sin avhandling. Hon menar att lärarens egna kunskaper och förståelse för ett 

ämne är avgörande för att kunna skapa goda lärandesituationer för barn. Det kan dock vara en 

utmaning för förskollärare att skapa naturvetenskapliga lärandesituationer då innehållet i 

barns frågor kan variera stort (Hansson, m.fl., 2014). Thulin (2006) hävdar att det är lika 

betydelsefullt för förskolebarn som för äldre barn att lärare har innehållsmässiga kunskaper.  

 

Elm (2008) kom i sin studie fram till att om barn inte är med i planeringsfasen i de aktiviteter 

de deltar i så kan de lätt förlora avsikten med aktiviteten. Läraren bör enligt Elm föra en 

relevant diskussion med barnen dels för att berätta avsikten med aktiviteten och dels för att ta 

reda på vad de har för idéer angående aktiviteten; om man exempelvis behöver använda 

specifika redskap för att genomföra den. Ett sätt att föra dialog med barnen kan vara att 

använda sig av ett så kallat antropomorfistiskt uttryck i lärandesituationer, detta för att fånga 

barnens uppmärksamhet eller förstärka något (Thulin, 2006). Det är dock viktigt att ha i 

åtanke att barn behöver ha tid på sig för att reflektera över ett nytt lärandeobjekt, men ju mer 

erfarenhet barnen får desto mer ökar även viljan att ställa frågor (Thulin, 2010). Så 

småningom kan barn utveckla en grundläggande naturvetenskaplig förmåga, bland annat 

genom att de tillåts att hantera problemlösning och ställa hypoteser. 

 

En slutsats som Hansson, m.fl. (2014) kom fram till i sin studie är att förskollärare ställs inför 

många naturvetenskapliga frågor och situationer och att det är omöjligt att skapa 
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lärandesituationer kring alla. Fortsättningsvis skriver de att förskollärare under utbildning 

behöver lära sig att identifiera naturvetenskapliga situationer i förskolan och att välja ut det 

som är mest relevant så att de undersökningar man genomför blir till ett meningsfullt 

naturvetenskapligt lärande för barnen.  

 

 
3.2 Litteratur. 
Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) menar att barn lär sig med och i sin omgivning, 

genom att delta i aktiviteter skapar de mening i sin tillvaro. Detta är en syn på kunskap och 

lärande som Johansson (2011) kallar för ”tilltro till barns förmåga”. Vidare beskriver 

Johansson att i denna syn på lärande ses barnet som kompetent, vilket betyder att barnet redan 

har kunskaper och är delaktig i sitt eget lärande. Barnets interaktion med omvärlden anses 

vara viktig för lärandet eftersom barnet genom reflektion och uppmuntran kan utveckla sitt 

lärande. Inom denna kunskapssyn är det även viktigt att lärare är lyhörda och tar tillvara på 

barns intresse och initiativ och kan då genom frågor och samtal utvidga lärandesituationen.  

 

En lärare ska utmana barnet i sitt lärande genom att lägga undervisningen/aktiviteten på en 

nivå som är lite svårare än det barnet klarar själv (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  

Harlén (1996) menar att läraren bör anpassa naturvetenskapen till det sätt som barn lär sig på 

vilket ofta är ett samspel mellan att tänka och göra. Även Larsson (2013) lägger stor vikt vid 

att samspelet och interaktionen barn emellan är betydelsefull i läran om naturvetenskap. Om 

man som lärare använder sig av ett utforskande arbetssätt är det viktigt att aktivt lyssna på 

barnen och försöka förstå hur de tänker och funderar kring naturvetenskapen (Elfström, m.fl., 

2008). Detta arbetssätt kan enligt Elfström m.fl. jämföras med ett naturvetenskapligt 

arbetssätt. Åberg & Lenz Taguchi (2005) menar att lärandet bygger på samspel mellan barn, 

miljö och vuxna. I förskolan bör den vuxne inta en position som en medforskande lärare som 

vill lära tillsammans med barnen. Detta är något som förstärks i förskolans läroplan där man 

menar att lärande sker i samspel mellan barn och vuxna (Skolverket, 2011).  I 

naturvetenskapliga ämnen är det enligt Sjöberg (2004) vanligt att barn får arbeta praktiskt, det 

vill säga att barn tillsammans med andra barn och/eller vuxna eller enskilt, arbetar med 

experiment. Genom att arbeta på det här sättet menar Sjöberg att barn får erfarenheter och 

kunskap genom att använda sig av material och utrustning och detta kan ske både inomhus 

och utomhus.  

 

Harlén (1996) menar att det är av yttersta vikt att ta reda på hur barn lär och inte bara vad de 

lär. Därför behöver läraren ta reda på hur det specifika barnets lärande ser ut, vilket kan 

variera (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Det kan exempelvis vara att barnet lär sig 

genom kommunikation, konkret handlande eller genom interaktion med andra. Hur man än 

kommunicerar med varandra är det av yttersta vikt att läraren har verktyg för att kunna 

kommunicera med barn oavsett ålder. Det är viktigt att läraren förhåller sig till ett barns 

perspektiv och samtidigt ha i åtanke att ställa lite svårare frågor och följdfrågor för att utmana 

barnet i sitt lärande.  

 

Larsson (2013) skriver att fysiken ännu inte har fått stor plats i förskolan. I och med detta 

menar Larsson att lärare behöver ytterligare kunskaper om vad fysik och fysikaliska fenomen 

är för barn. För att lärare i förskolan ska kunna ta till vara på barns erfarenheter behöver de ha 
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kunskap i fysik så att de kan se vad i barns vardag och vad i leken som kan kallas fysikaliska 

fenomen. I förhållande till detta ger Larsson exemplet friktion och menar att lärare kan bidra 

till barns lärande genom att benämna när detta fenomen sker, exempelvis i rutschkanan eller i 

pulkabacken. Vidare skriver Larsson att ett tematiskt arbetssätt som fokuserar på fysik kan 

vara ett alternativ i arbetet på förskolan. I förskolans läroplan kan man läsa att ett temainriktat 

arbetssätt kan gynna barns lärande och bli mångsidigt och sammanhängande (Skolverket, 

2011). Det är då betydelsefullt att läraren är medveten om vikten av att kunna identifiera de 

möjligheter som uppstår i leken för att kunna bidra till barnens lärande (Larsson, 2013). När 

lärare synliggör ett intresse hos barnen är det av betydelse att skapa meningsfulla 

sammanhang kring detta för att utmana dem (Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  

 

Elfström m.fl. (2008) menar att lärare i förskolan ofta väljer bort naturvetenskapen på grund 

av att de har dåliga kunskaper i ämnet. Men enligt Harlén (1996) är naturvetenskap lika 

viktigt som exempelvis läsa och skriva eftersom den berör många områden i våra liv. Ett 

tecken på detta är att förskolans läroplan år 2010 reviderades för att bland annat utveckla 

målen för naturvetenskap (Utbildningsdepartementet, 2010). En av anledningarna till att 

målen utvecklades är för att det är viktigt att barn tidigt får kunskaper i hur man bland annat 

bör förhålla sig till miljön, samt komma till insikt att människor och naturen påverkar 

varandra.  

 

 

3.2.1 Förskolans läroplan. 
I förskolans läroplan kan man läsa att ”förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan 

tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället 

behöver” (Skolverket, 2011, s.6). Detta betyder att pedagoger bland annat ska sträva efter att 

utveckla barns intresse för naturvetenskap och fysikaliska fenomen. Naturvetenskap i 

förskolan handlar om att undersöka olika vardagsfenomen (Utbildningsdepartementet, 2010).  

 

Eftersom barn erövrar kunskap på olika sätt är det viktigt att pedagoger är lyhörda och tar till 

vara på olika lärandesituationer som sker i verksamheten (Skolverket, 2011). Pedagoger kan 

medvetet använda barns lek för att skapa lärandetillfällen i exempelvis fysik. Genom samspel, 

utforskande, samtal och reflektion kan barn och pedagoger tillsammans skapa goda 

möjligheter till lärande. En möjlighet att undersöka olika fenomen är att ge barn tillfällen att 

delta i experiment (Utbildningsdepartementet, 2010).  Pedagoger ska även enligt förskolans 

läroplan ge barngruppen inflytande i lärandet, men det är också viktigt att de ger det enskilda 

barnet möjlighet att fördjupa sig i frågor de är intresserade av (Skolverket, 2011). 

 

Förskolechefen har det yttersta ansvaret att verksamheten arbetar efter läroplanens 

strävansmål (Skolverket, 2011). För att kunna planera, genomföra och utveckla verksamheten 

behöver pedagoger kunskaper och kompetens inom olika områden (Skolverket, 2013). Detta 

är något som pedagoger kan utveckla genom att delta i någon form av vidareutbildning. Det är 

dock förskolechefens ansvar att kontinuerligt ge pedagoger den kompetensutvecklingen de 

behöver så att de på ett professionellt sätt kan utmana barnen i deras lärande.  

 

 

 

 



 

6 

 

 

3.3 Teoretiska utgångspunkter. 
 

3.3.1 Sociokulturellt perspektiv. 
Enligt Vygotskij är samspelet människor emellan grundläggande när det kommer till lärande 

(Askland & Sataöen, 2003). Vidare kan man läsa att även språket och tänkandet spelar stor 

roll i lärandet. Internalisering är ett begrepp som Vygotskij använde sig av när han syftade till 

att barn har lärt sig vissa begrepp och ord vilka då blir till redskap för barnen. En central del 

av Vygotskij är hans syn på skola och undervisning (Kroksmark, 2011). Det viktigaste i 

lärandeprocessen är det samarbete som finns mellan lärare och barn. Barnet måste själv vara 

aktivt i sin lärandeprocess och lärarens uppgift är att veta var det enskilda barnets 

kunskapsnivå är så att läraren själv kan ge barnet utmaningar i processen. Detta benämnde 

Vygotskij den proximala utvecklingszonen vilket kan beskrivas som mellanrummet mellan det 

barnet kan själv och det barnet kan tillsammans med andra. Ett annat begrepp Vygotskij 

använde sig av är stöttning (Sheridan m.fl., 2011) och det innebär att barnet får stöd av ett 

annat barn eller vuxen för att nå ett mål (Askland & Sataöen, 2003). Vidare kan man läsa att 

Vygotskij ansåg att verktyg, kunskapsartefakter, har stor betydelse. Med detta menas att 

människor använder sig av både fysiska och språkliga artefakter i sitt lärande.  

 

Kroksmark (2011) skriver även att Roger Säljö förespråkar den sociokulturella teorin och att 

hans inflytande på svensk pedagogik varit omfattande. Undervisning och lärande är även det 

av stor betydelse, människan måste vara delaktig i sitt kunskapande och sedan kunna använda 

det på ett produktivt sätt. Likt Vygotskij menar Säljö att den proximala utvecklingszonen är en 

viktig del i lärandet och en kompetent lärare ska kunna se vart barnets nuvarande 

kunskapsnivå ligger för att sedan kunna utmana barnet. Språk och tanke är en viktig del i den 

sociokulturella teorin och både Säljö och Vygotskij anser att dessa är integrerade med 

varandra. 

 

 

3.3.2  Konstruktivistiskt perspektiv.   
Människan är enligt det konstruktivistiska perspektivet aktiv i sitt eget lärande (Elfström, 

m.fl., 2008). Enligt Piaget ska inte pedagoger föreläsa, de ska i ställe stimulera barnen i sitt 

utforskande. Barn har olika kunskaper och det är lärarens roll att ta reda på vad barnen vet för 

att kunna skapa lärandesituationer utifrån respektive barns förförståelse. För att på bästa sätt 

stimulera barns lärande bör de ges utmaningar som ligger en bit från deras tidigare 

erfarenheter och dessa ska inte vara allt för svåra. Piaget menar att barn ska ges möjligheter 

att själva upptäcka saker; genom att utforska och arbeta laborativt tillägnar sig barn kunskaper 

genom eget handlande. Inom konstruktivismen är det läraren som bestämmer vad barnen ska 

lära sig, men läraren ska ta hänsyn till att barn har olika erfarenheter och olika sätt att lära. 

Fastän målet är det samma för alla barn är lärandeprocessen viktig och vägen till målet kan 

därmed se olika ut för olika barn.  

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

4. Metod. 

 

4.1 Urval.  
Förskolorna som deltar i undersökningen ligger alla i samma kommun. Syftet med 

undersökningen är att ta reda på hur/om arbetet med fysik skiljer sig åt och därför intervjuades 

pedagoger både från kommunala förskolor samt fristående. Totalt intervjuades tio pedagoger 

varav sex arbetar på två olika kommunala förskolor, dock arbetar ingen på samma avdelning. 

De resterande fyra pedagogerna arbetar på två olika fristående förskolor, även dessa på olika 

avdelningar.  

 
 

4.2 Datainsamlingsmetod. 
Den undersökningsmetod som använts är intervjuer. Den form av intervjuer som bedrivits är 

kvalitativa intervjuer, detta för att kunna variera frågorna något i förhållande till de svar 

pedagogerna ger (Johansson & Svedner, 2010). Bryman (2002) menar att i en 

semistrukturerad intervju har forskaren en lista med teman som man vill fråga och frågorna 

behöver inte komma i samma ordning i de olika intervjuerna, de behöver heller inte ingå i de 

planerade frågorna utan det beror på vilka svar man får. Detta är en mer flexibel metod och 

den är relevant att använda eftersom pedagogerna svarar utifrån sina egna personliga 

erfarenheter. Vetenskapsrådet (2011) skriver att den metod som används kan ha betydelse för 

en studies resultat och enligt Johansson & Svedner (2010) är intervju en användbar metod att 

använda då den ger kunskap om läraryrket.   

 

Bryman (2002) menar att det är vanligt att spela in kvalitativa intervjuer och enligt Löfgren 

(2014) höjer detta kvaliteten på både intervju och analys. Det är viktigt att kunna lyssna på 

intervjuerna igen. En inspelning kan även underlätta processen när intervjuerna ska 

sammanställas, en forskare kan då återgå till intervjuerna för att bland annat reflektera över 

vilket tonfall som respondenten har i olika frågor. I denna studie delades intervjufrågorna upp 

i följande tre grupper/teman: bakgrund, generella frågor om naturvetenskap och fysik, samt 

pedagogers arbete med fysik.  

 

 

4.3 Procedur. 
Löfdahl (2014) menar att det är viktigt att först ta kontakt med förskolechefen för att få 

tillåtelse att genomföra en studie på en vald förskola. Inför den här studien fanns det önskemål 

att intervjua pedagoger på fyra olika förskolor. Därför kontaktades först cheferna på dessa 

förskolor så att de kunde ge sitt samtycke till detta. Tre av cheferna kontaktades via telefon 

där de fick ta del av studiens syfte samt hur mycket tid som skulle avvaras för varje enskild 

intervju. Då den fjärde förskolechefen ej var anträffbar på telefon så sköttes kontakten med 

denne via e-mail där hen fick ta del av studiens syfte samt hur lång tid som vardera intervju 

räknades med att ta. Två av cheferna återkom med tid och plats där intervjuerna kunde ske 

och bestämde även vilka pedagoger som skulle intervjuas. De övriga två cheferna gav sin 

tillåtelse att respektive avdelning kunde kontaktas, detta för att samtala med pedagogerna 

själva och boka in lämplig tid för intervjuer. Pedagogerna på avdelningarna fick själva välja 

vem av dem som skulle intervjuas.    
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Intervjuerna förbereddes genom att ta med följande till varje enskild intervju: 

informationsbrev (bilaga 1), samtyckesblankett (bilaga 2), intervjuguide (bilaga 3) samt 

mobiltelefon i vilken intervjun planerades att spelas in i. Även block och penna medtogs 

utifall någon av pedagogerna ej gav sitt samtycke till att spelas in.  

 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på respektive förskola. Deltagarna fick börja med 

att ta del av både informationsblad och samtyckesblankett, där ytterligare frågor fanns 

besvarades dessa muntligen. Innan intervjun genomfördes tillfrågades deltagarna om de gav 

samtycke till att intervjun spelades in och samtliga godkände detta. Under själva intervjun 

användes intervjuguiden och utifrån de svar som gavs kunde även olika följdfrågor ställas till 

deltagarna. Avslutningsvis fick pedagogerna tillfälle att lägga till information om de upplevde 

att det var något ytterligare de ville berätta.  

 

 

 

4.4 Databearbetning.  
Intervjuerna spelades in med hjälp av en app som var nedladdad på mobiltelefonen och när 

intervjuerna var genomförda transkriberades materialet redan samma dag. Intervjuerna skrevs 

ned i ett dokument och där benämndes deltagarna för pedagog 1, pedagog 2 etc. samt olika 

färger användes för vardera pedagog, detta för att lättare kunna bearbeta svaren. Materialet 

organiserades även genom att skriva ned alla svar under respektive intervjufråga. Genom att 

göra detta kan likheter och skillnader i pedagogernas arbete med fysik i förskolan synliggöras 

på ett tydligare sätt.  

 

 

 

4.5 Reliabilitet. 
Reliabilitet innebär att man mäter noggrannheten i den metod man använt (Johansson & 

Svedner, 2010). I en studie är olika metoder verktyg för att mäta uppfattningar och beteenden. 

Man kan ifrågasätta om resultatet blir detsamma om undersökningen genomförs ytterligare en 

gång (Bryman, 2001).  

 

I denna studie kan man ifrågasätta om intervjuerna har genomförts på ett sätt där pedagogerna 

ges likvärdiga förutsättningar att besvara studiens syfte. Roos (2014) menar att reliabiliteten 

påverkas av hur man ställer frågorna. I och med att den metod som tillämpades i studien var 

semistrukturerade intervjuer så användes i grund och botten en intervjuguide som bas. Utöver 

detta ställdes frågor som var relevanta för deltagarnas svar. Detta betyder att deltagarna fått 

varierande följdfrågor i och med att de svarar på frågor som är baserade på deras personliga 

erfarenheter. Detta är negativt för studiens reliabilitet eftersom pedagogerna inte fått tagit del 

av exakt samma frågor och därmed heller inte getts förutsättning att svara på samma frågor. 

Om undersökningen genomfördes ytterligare en gång, med samma pedagoger och samma 

forskare så skulle troligen resultatet bli snarlikt. Men om exempelvis forskaren byts ut är det 

tveksamt om resultatet blir exakt detsamma i och med att olika forskare bär med sig olika 

personliga erfarenheter och därmed troligen ställer andra följdfrågor, vilket kan påverka 

resultatet i slutändan.  
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4.6 Validitet. 
Validitet innebär att man ska ifrågasätta om studiens resultat ger en sann bild av verkligheten 

(Johansson & Svedner, 2010). Roos (2014) menar att validitet är att ”använda en lämplig 

metod, lämpliga frågor, lämpliga ord eller andra sätt för att kunna förstå det jag har avsett att 

förstå” (s. 55). Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger arbetar med fysik och om det 

skiljer sig åt beroende på vart man arbetar. Undersökningen svarar på syftet och det är troligen 

en sann bild av den lokala verkligheten. Men är det en sann bild av den nationella 

verkligheten? Utan att genomföra en studie på nationell nivå är detta naturligtvis omöjligt att 

svara på men denna studie har tjänat sitt syfte med att ta reda på hur verkligheten ser ut i det 

specifika område som intervjuerna genomfördes.  

 

 

 
4.7 Etiska hänsynstaganden. 
Enligt Löfdahl (2014) handlar etiska frågor i förhållande till en undersökning om hela 

processen, från början till slut. Den här studien har förhållit sig till de forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet (2002) (Se även Vetenskapsrådet (2011)) rekommenderar:  

 

 Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om syftet med 

studien samt hur denna genomförs. Information bör även ges om att det inkomna 

materialet endast används för den specifika studien samt att när studien är färdig 

kommer den att vara offentlig.  All information som kan bidra till varför eller varför 

inte en deltagare genomför studien ska delges. Deltagarna ska även vara medvetna om 

att det är frivilligt att deltaga samt att de kan avbryta sin medverkan när som helst. 

 

 Samtyckeskravet innebär att varje enskild deltagare själv bestämmer om sin 

medverkan. Deltagaren kan avbryta sitt deltagande när som helst även om hen redan 

gett samtycke.  

 

 Konfidentialitetskravet innebär att obehöriga inte ska kunna ta del av den information 

som deltagarna gett, forskaren ska därför förvara materialet på ett säkert sätt. Enskilda 

deltagare ska heller inte kunna identifieras av utomstående. Det är därmed viktigt att 

forskaren inte använder deltagarnas namn eller skriver ned annan information som kan 

avslöja vilka deltagarna är.  

 

 Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas i det syfte 

som deltagarna samtyckt till.  
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5. Resultat. 

I den här delen redovisas resultatet av de tio intervjuer som genomfördes. Svaren är indelade i 

följande rubriker: kommunal förskola och fristående förskola. Anledningen till detta är att på 

ett tydligare sätt synliggöra skillnader och likheter i pedagogers uppfattningar samt arbetssätt 

som verkar på dessa två typer av instutioner. Samtliga deltagare är kvinnor.    

 

 
5.1 Pedagoger: bakgrundsinformation.  
I tabellerna nedan anges endast ungefärlig ålder och ungefärligt antal år i yrket, detta för att 

garantera de intervjuade pedagogernas anonymitet. 

 

 Tabell 1: översikt av intervjuade pedagoger inom kommunal förskola. 

 

 Ungefärlig ålder.  Ungefärligt antal  

    år i yrket. 

   Utbildning .        Ålder på barn 

           i grupp. 

Pedagog 1      55-64 år 

 

     31-40 år  Förskollärare              3-6 år 

Pedagog 2      45-54 år 

      

     11-20 år  Förskollärare               2-5 år 

Pedagog 3      35-44 år 

      

     11-20 år  Förskollärare             1-2.5 år 

Pedagog 4      45-54 år 

      

     21-30 år  Förskollärare             2.5-5 år 

Pedagog 5      35-44 år  

      

     21-30 år  Förskollärare              2-5 år 

Pedagog 6      55-64 år 

 

     31-40 år  Förskollärare             2.5-5 år 

 

 

Tabell 2: översikt av intervjuade pedagoger inom fristående förskola. 

  

 Ungefärlig ålder. Ungefärligt antal  

        år i yrket. 

  Utbildning. Ålder på barn  

      i grupp. 

Pedagog 7       45-54 år         1-10 år Lärare  

Årskurs 1-6  

       1-5 år 

Pedagog 8       35-44 år 

 

        11-20 år   Barnskötare         1-5 år 

Pedagog 9       35-44 år         11-20 år Förskollärare/ 

  Grundlärare  

  Årskurs 1-5 

        

        3-5 år 

Pedagog 10       35-44 år 

 

         1-10 år   Förskollärare         1-3 år 
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Pedagogerna fick frågan om det ingick någon form av naturvetenskap i deras utbildning och 

pedagogerna 1-8 berättade att det förekom men detta upplevdes vara mer inriktat på biologi. 

Pedagog 9 tog del av en kurs som kallades Big Bang och menar att det ingick mycket kemi 

och fysik, dock var detta mer inriktat mot skolbarn. Pedagog 10 berättar att inriktningen på 

utbildningen kallades naturkunskap i vardagen och att hela första läsåret bestod mestadels av 

biologi, men även fysik och kemi.  

 

 

 

5.2 Generella frågor om naturvetenskap och fysik. 

5.2.1 Vidareutbildning. 
 

Kommunal förskola. 

Fem av sex pedagoger som arbetar på kommunal förskola berättar att de har blivit erbjudna 

vidareutbildning. Pedagogerna har tagit del av de två NTA-utbildningar kommunen erbjudit; 

vatten och luft. Både pedagog 3 och 5 berättade att det i utbildningarna först varit en teoretisk 

del i form av en föreläsning och sedan en praktisk del där de tagit del av olika experiment. 

Pedagog 2 upplever utbildningen som mycket bra, dels då hela arbetslaget utbildats och dels 

då de vid ett senare tillfälle fått NTA-lådor till förskolan som består av utrustning att använda 

för experiment. Pedagog 4 som också arbetar på kommunal förskola upplever att det inte 

förekommit någon form av vidareutbildning. 

 

 

Fristående förskola. 

Tre av fyra pedagoger som arbetar på fristående förskolor har inte tagit del av någon 

vidareutbildning. Pedagog 7 har utöver sin grundutbildning även tagit del av 

frilufsfrämjandets pedagogik där man enligt pedagog 7 arbetar mycket med naturen. 

De tre pedagoger som inte tagit del av någon vidareutbildning menar att de skulle vara 

intresserade av att göra detta. Pedagog 8 menar att hon behöver bli bättre på vad fysik innebär. 

Dock anser pedagog 9 att man själv kan ta reda på mycket information via internet.   

 

 
5.2.2 Pedagogers syn på naturvetenskap. 
 

Kommunal förskola. 

Pedagog 1, 3 och 5 anser att naturvetenskap handlar om naturen, hur allt är uppbyggt. 

Pedagog 1 tycker dock att hon blivit medveten om att det även handlar om så mycket mer, 

som luft och vatten. Pedagog 2 menar att naturvetenskap handlar om allt som är runt oss; hur 

och varför olika saker fungerar när det gäller väder, vind, natur och mat. Pedagog 4 upplever 

naturvetenskap som ett stort ämne som delvis handlar om vardagliga saker, men till stor del 

även handlar om kemi, fysik och experiment. Även pedagog 6 anser att det till stor del 

handlar om experiment eftersom de nu har tillgång till NTA-lådorna med färdigt material. 

Hon betonar även vikten av att få barnen att inse vad som händer i naturen och att göra det 

konkret för dem. 
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Fristående förskola. 

Pedagog 7 anser att naturvetenskap handlar om att upptäcka och undersöka vad som händer 

runt omkring oss som är kopplat till utomhus, inomhus och hur sker fungerar. Pedagog 9 

menar att det handlar om naturen, året och kroppen och hon anser även att naturvetenskap går 

ihop med biologi och kretsloppet. Hon berättar även att barnen är intresserade av småkryp och 

att även det ingår i naturvetenskap. Pedagog 10 menar att naturvetenskap innebär att förstå 

hur det fungerar i naturen med exempelvis djur, växter och väder. Pedagog 8 upplever att 

naturvetenskap handlar om experiment.  

 

 

5.2.3 Pedagogers syn på fysik.  
 

Kommunal förskola 

Pedagog 1 anser att fysikaliska fenomen handlar om vatten och olika experiment. De exempel 

hon ger handlar om att frysa vatten till is och därefter hälla på salt samt karamellfärg och 

undersöka vad som händer. Ytterligare ett exempel hon delger handlar om att undersöka om 

en apelsin flyter med eller utan skal. Pedagoger 5 och 6 berättar båda att deras syn på 

fysikaliska fenomen till stor del handlar om vatten och olika experiment i förhållande till det. 

De upplever även att luft är ett fysikaliskt fenomen. Pedagog 2 däremot tror att det handlar om 

väder och vind och pedagog 3 tycker att fysikaliska fenomen handlar om att allt i naturen 

hänger ihop. 

 

”Fysik är väl lagar, krafter, lutande planet, vågor, gungbräda, tror jag. Det är svårt att sätta 

ord på det.” Pedagog 4. 

 

 

Fristående förskola. 

Pedagog 8 och 9 berättar att fysikaliska fenomen handlar om vatten och ger exempel på 

undersökningar om vatten som blir till is. Pedagog 9 lyfter även fram att undersökningar om 

varför det blåser kan uppfattas som fysikaliskt fenomen. Pedagog 10 anser att det handlar om 

att bland annat synliggöra att när det är varmt så svettas man och när det är kallt fryser man. 

Pedagog 7 upplever att fysikaliska fenomen handlar om att förstå ett sammanhang; att förstå 

varför olika saker sker och varför de fungerar de som de gör.  

 

 

 
5.2.4 Hinder och möjligheter med fysik i förskolan.  
 

”Möjligheter är att barnen är nyfikna, de vill lära; de funderar, klurar. De ger dig vägledning 

som man som pedagog bara kan följa med i; vad ska vi undersöka, hur fungerar det? Man 

behöver inte ha så mycket kunskap, man behöver ha intresset för barnen och följa dem.”  

Pedagog 7. 
 
Kommunal förskola. 

Alla sex pedagoger upplever att det finns möjligheter att arbeta med fysik i förskolan. Hälften 

av pedagogerna upplever tiden som ett hinder, pedagog 3 menar att det tar tid att förenkla 
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experiment till en nivå som passar barngruppen då hon upplever att de experiment som finns 

är anpassade till barn i 6-årsåldern. Resterande tre pedagoger anser att det inte finns något 

hinder över huvudtaget. Pedagog 6 menar att det är upp till pedagogerna att lägga 

fysikaktiviteter på den nivå som fungerar i barngruppen.  

 

”Hinder finns det egentligen inte. Mycket möjligheter, barnen tycker det är kul med 

experiment och är nyfikna när det händer saker.” Pedagog 5. 

 

 

 

Fristående förskola.  

Alla fyra pedagoger anser att det finns möjligheter att arbeta med fysik. Två av pedagogerna 

kunde inte urskilja några hinder medans övriga två upplevde det svårt att anpassa arbetet med 

fysik till rätt nivå. Pedagog 8 menar att det är svårt att dela in barnen i tillräckligt många 

grupper då hon inte vill att det ska bli vare sig för svårt eller för enkelt för barnen.  

 

 

 

5.3 Pedagogers arbete med fysik i förskolan. 

5.3.1 Pedagogers arbetssätt. 
 

Kommunal förskola. 

Pedagog 1, 4, 5 och 6 uppger att de arbetar med experiment. Exempel på detta är isägg – vad 

händer när de tinar, när de får salt eller färg på? När flyter apelsinen – med eller utan skal? 

Pedagog 6 nämner även experiment med luft; provar att blåsa olika material, luft i plastpåse – 

för att synliggöra att luft finns. Pedagog 4 menar att de har blivit bättre på detta eftersom de 

arbetar med NTA-lådor. Fortsättningsvis berättar hon att hon har arbetat med detta innan fast 

inte tänkt på det som fysik.  

 

Pedagog 4 och 5 arbetar enbart med experiment, medans pedagog 1 och 6 menar att de även 

utgår från barnens frågor och att de upptäcker fenomen genom leken, som exempelvis 

undersöka jämvikt på gungbrädan. Pedagog 2 och 3 berättar att de inte arbetar med 

experiment över huvudtaget utan enbart utgår från barnens frågor och uppmärksammar dem 

på händelser i vardagen.  

 

Majoriteten av pedagogerna berättar att barngruppen bör delas i mindre grupper när de arbetar 

med fysik. Pedagog 1 säger att anledningen till att de delar gruppen är för att alla ska få en 

chans att både se och prova på de experiment som genomförs. Pedagog 2 menar att hela 

barngruppen är med i arbetet med fysik.  

 

”Ofta är några intresserade av något och då spinner vi vidare med hela barngruppen och 

kopplar in olika saker. Nu till exempel är det pirater som gäller och då behöver vi ju vind i 

seglen.” Pedagog 2. 

 

Alla pedagoger upplever att det för det mesta är en planerad aktivitet när de arbetar med fysik. 

Men de berättar även att de utgår från barnens intresse och frågor.   
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Fristående förskola. 

Pedagog 7 och 9 anser att de arbetar med experiment och ger exempel som flyta – sjunka. 

Pedagog 9 berättar att hon utgår från årstiderna när hon arbetar med barngruppen och ger 

exempel på att de tagit in snö för att undersöka vad som händer när den är inomhus. 

Pedagoger 7 och 9 upplever inte att de arbetar med fysik på något annat sätt än experiment. 

Pedagoger 8 och 10 anser sig inte arbeta med fysik över huvudtaget.  

 

Pedagog 7 arbetar både med hela gruppen och delar även in den vid behov medans pedagog  9 

arbetar med åldersindelade grupper. Båda menar att de planerar aktiviteter i viss mån men att 

de ändå inte arbetar med styrda aktiviteter i stor utsträckning. 

 

Pedagoger 8 och 10 berättade i föregående fråga att de inte arbetar med fysik. Båda reflekterar 

dock över hur det skulle göra om de gjorde det; båda skulle arbeta efter planerade aktiviteter 

men pedagog 8 skulle dela barngruppen medans pedagog 10 skulle arbeta med hela gruppen.  

 

 

 
 

5.3.2 Pedagogers roll, erfarenhet och ämneskunskap i arbetet med 
fysik. 

 
 

Kommunal förskola. 

Pedagog 1, 3 och 5 anser att deras roll är att ge barn möjligheter; visa barn och göra dem 

intresserade av fysik. Pedagog 3 menar att det är viktigt att uppmuntra barnen så intresset 

finns kvar upp i skolåldern. Pedagog 4 och 6 anser att det är viktigt att planera och styra upp 

arbetet med fysik, dock anser pedagog 4 att det även är viktigt att ge barn inflytande och vara 

en medforskare tillsammans med dem.  

 

”Jag ser mig själv som en medforskare med våra barn. Förr skulle vi veta svar på allting och 

det var ju inget kul. Nu letar vi svar med barnen.” Pedagog 2. 

 

Pedagog 1, 2, 3 och 5 menar att de har tidigare erfarenheter med att arbeta med fysik i 

förskolan. Samtliga reflekterar över att de har arbetat med detta i många år fastän de inte alltid 

insett att det har handlat om fysik. I och med NTA-utbildningen anser de att de har blivit mer 

medvetna om fysik. Även pedagog 4 har arbetat med fysik tidigare men anser att det är 

roligare nu i och med NTA-lådorna då dessa är till stor hjälp i förberedelserna med 

experimenten. Pedagog 6 är osäker men tror sig inte ha någon tidigare erfarenhet av att arbeta 

med fysik i förskolan.  

 

Alla pedagoger anser att den enskildes ämneskunskap i fysik påverkar i vilken utsträckning 

man arbetar med det. Pedagog 3 menar att det man är intresserad av blommar man ut i vilket 

även pedagog 1 antyder. Pedagog 5 menar att har man inte kunskap kan man lätt söka efter 

den via internet och pedagog 4 lyfter fram olika böcker som har påverkat hennes egen 

ämneskunskap.  
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Fristående förskola. 

Pedagog 7 och 9 anser att det är viktigt att ställa frågor och visa intresse inför det barn gör 

samt att ta till vara på deras intresse. Pedagog 10 anser att pedagogers roll är att vara den som 

vet vad fysik är. Pedagog 8 tycker att pedagogers roll är att de först visar hur man gör 

experiment och sen är barnen delaktiga i det de gör. Pedagog 9 anser att hon arbetat med fysik 

tidigare medans övriga tre berättar att de inte gjort det.   

 

Samtliga pedagoger uppger att den egna ämneskunskapen påverkar hur mycket man arbetar 

med fysik. Både pedagog 8 och 9 upplever att de skulle arbeta mer med fysik om de själva 

hade bättre kunskap i ämnet.  

 

 

 
5.3.3 Den reviderade läroplanens betydelse för arbetet med fysik i 
förskolan. 
 

Kommunal förskola. 

Alla pedagoger anser att läroplanen har haft betydelse för varför och i vilken utsträckning 

man arbetar med fysik. Pedagog 1, 2 och 3 tror att läroplansmålen har betydelse för varför 

kommunen satsat på NTA-utbildning. Pedagog 2 menar även att den reviderade läroplanen 

gjorde att hon blev mer medveten om fysik och även andra ämnesmål som reviderades 

samtidigt. Både pedagog 5 och 6 menar att det är vårt uppdrag att arbeta efter läroplanen och 

därmed även de reviderade målen.  

 

 

Fristående förskola. 

Pedagog 8 och 9 anser att den reviderade läroplanen har haft viss betydelse för arbetet med 

fysik. Dock menar pedagog 9 att lärande bygger på nyfikenhet och om barnen inte visar 

intresse för fysik så begränsar det hur mycket man arbetar med det. Pedagog 7 och 10 tror inte 

att den reviderade läroplanen har haft någon betydelse för varför man arbetar med fysik.  

 

”Nej, det tror jag inte spelade någon roll. Man måste vara intresserad själv för att ta det med 

barnen.”Pedagog 10. 
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6. Diskussion. 

6.1 Metoddiskussion. 
Den metod som användes i det här arbetet var semistrukturerade intervjuer. Inför intervjuerna 

genomfördes två pilotintervjuer för att kontrollera att frågorna stämde överens med studiens 

syfte vilket upplevdes vara fallet. När det insamlade materialet sedan transkriberades och så 

småningom skrevs in i som resultat så framkom det att flera följdfrågor hade kunnat ställas för 

att få mer konkreta svar. Johansson & Svedner (2010) menar att även pilotintervjuer bör 

spelas in för att man skall kunna analysera sin egen intervjuteknik. Om detta hade gjorts 

skulle de brister som vid senare tillfälle framkom kunnat synliggöras, vilket skulle ha 

möjliggjort att intervjutekniken kunnat utvecklas ytterligare för att få mer konkreta svar. 

I detta arbete har tidsbristen varit en negativ faktor, om så inte var fallet hade intervjuerna 

kunnat genomföras igen eller i alla fall kompletterats. Tidsbristen påverkade även fler moment 

som exempelvis antalet intervjuer och var man väljer att intervjua. Fler intervjuer hade varit 

att föredra eftersom det då funnits mer material att arbeta med. Det hade även varit bra att 

kunna vidga urvalet ytterligare för att få deltagare från olika kommuner. Detta för att 

eventuellt få mer varierade svar eftersom pedagogers erfarenheter i arbetet med fysik kan se 

ut på liknande sätt i samma kommun.  

 

Johansson & Svedner (2010) menar att fler metoder bör användas för att undvika att arbetet 

blir ensidigt. Återigen är tidsbristen en faktor, annars vore det intressant att ta reda på hur 

resultatet eventuellt förändras om det fanns möjligheter att komplettera intervjuer med 

ytterligare en metod. Under de förutsättningar som finns i förhållande till det här 

examensarbetet upplevs ändå intervjuer som den mest relevanta metoden att använda då man 

inte är beroende av att deltagare exempelvis ska skicka tillbaka enkäter. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion. 
Thulin (2011) menar att det finns olika sätt att arbeta med naturvetenskap i förskolan. I 

studien som genomfördes i detta arbete framkom att majoriteten av pedagogerna använder sig 

av experiment i arbetet med fysik. Detta är enligt Sjöberg (2004) vanligt då barn får nya 

erfarenheter och kunskaper på det här sättet. I studien visar det sig också att ett par av dessa 

pedagoger även utgår från barnens frågor och intresse som ett komplement till experiment, två 

av de övriga pedagogerna använder sig enbart av detta. Det är viktigt att utgå från barns frågor 

och intresse då kommunikationen mellan barn och pedagog enligt Thulin (2011) är av stor 

betydelse. Även Vygotskij menar att samarbetet mellan lärare och barn är viktigt i 

lärandeprocessen eftersom barnen själva ska vara aktiva i sitt lärande, men det är lärarens roll 

att ge barnen utmaningar i lärandeprocessen (Kroksmark, 2011). Barns frågor och intresse är 

även en grund som förskolans läroplan menar att verksamheten ska byggas på (Skolverket, 

2011). Vidare kan man läsa i läroplanen att det är viktigt att pedagoger tar till vara på barns 

nyfikenhet och lust att lära. Dock menar Hansson m.fl. (2014) att det är en utmaning för 

pedagoger att skapa naturvetenskapliga lärandesituationer på detta sätt då innehållet i barns 

frågor varierar stort.  

 

Två av pedagogerna i undersökningen menar att de inte arbetar med fysik över huvudtaget. 

Detta kan bero på att den egna ämneskunskapen i fysik upplevs som begränsad och resultatet 
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visar tydligt att pedagogerna har bristande kunskaper i fysik. I undersökningen svarade alla 

pedagoger att de tror att den enskildes kunskap i fysik påverkar i vilken utsträckning de 

arbetar med ämnet.  Detta är även något som Elfström m.fl. (2008) tar upp, de menar att lärare 

i förskolan inte arbetar med naturvetenskap på grund av brist på kunskap i ämnet. Men det är 

lika viktigt för förskolebarn som för skolbarn att lärarna har innehållsmässiga kunskaper att 

använda i verksamheten (Thulin, 2006). En av pedagogerna uttryckte dock att fastän den egna 

kunskapen i ett visst ämne är begränsad så kan den enskilde individen ändå finna mycket 

information via internet. Eftersom pedagoger enligt förskolans läroplan har som uppdrag att 

sträva efter att barn utvecklar sin förståelse för fysikaliska fenomen (Skolverket, 2011), är det 

viktigt att ha i åtanke att pedagoger även kan använda sig av internet som ett komplement till 

sin egen kunskap. Dock menar Thulin (2011) att lärarens egna kunskaper i ämnet är 

avgörande för att kunna skapa goda lärandesituationer för barn.  

 

Larsson (2013) anser att pedagoger behöver ha kunskap i fysik. Anledningen till detta är för 

att de ska kunna ta till vara på barns erfarenheter och för att de ska kunna se vad i barnens 

vardag som kan kallas fysikaliska fenomen. Ett sätt att få mer kunskap i fysik är att ta del i 

någon form av fortbildning och det upplever mer än hälften av de tillfrågade pedagogerna att 

de gjort. Endast en pedagog från de fristående förskolorna anser att hon genomgått 

vidareutbildning inom naturvetenskap och detta upplevs som en brist inom den formen av 

verksamhet. Det kan då ifrågasättas på vilket sätt pedagogerna tillmötesgår kraven som finns i 

läroplanen eftersom ingen heller ansåg sig ha tagit del av fysik i sin grundutbildning. Inom 

den kommunala förskolan har däremot fem av sex pedagoger tagit del av NTA-projektet där 

man har fått utbildning inom områdena luft och vatten. Detta kan vara en anledning till varför 

så många av pedagogerna använder sig av experiment när de arbetar med fysik, eftersom man 

genom NTA får tillgång till ett experimentmaterial baserat på ett visst ämne.  

 

Trots att två av pedagogerna berättar att de personligen inte arbetar med fysik har de olika 

meningar om barnguppen bör delas eller inte i arbetet med fysik i förskolan. Olika arbetssätt 

råder även mellan övriga pedagoger, men endast en av dem menar att hon varierar mellan att 

arbeta med hel eller delad grupp. Det är dock pedagogers uppdrag att ge barn möjligheter till 

att utvecklas för att kunna arbeta både individuellt och tillsammans med andra i grupp 

(Skolverket, 2011), men enligt resultatet i studien uttrycker ingen av pedagogerna att de 

arbetar med barnen enskilt i detta specifika ämne. Men pedagogens roll i förskolan kan se ut 

på olika sätt. Mer än hälften av pedagogerna i studien menar att deras roll är att väcka barnens 

intresse för fysik och ge dem möjligheter att få en förståelse för vad det innebär. Om man ser 

till det i ett större perspektiv är det viktigt att tidigt introducera naturvetenskap till barn 

eftersom tidigare forskning visat att de finns ett bristande intresse för yrken inom det 

naturvetenskapliga området (Hansson, m.fl., 2014). Om barn får uppleva naturvetenskap i 

förskolan kan detta påverka att de får en positiv bild till ämnet (Thulin, 2011). Tre av de 

tillfrågade pedagogerna tar dock på sig en mer kontrollerande roll då de anser att det är deras 

uppgift att ha kunskap om fysik samt styra upp aktiviteter och visa experiment. Detta ger 

intrycket av en kunskapssyn som går emot den som Eva Johansson förespråkar (Johansson, 

2011). Hon menar att barn ska vara delaktiga i sitt eget lärande och att det är viktigt att 

pedagoger är lyhörda och tar tillvara på barns intresse.  

 

Alla pedagoger som deltog i undersökningen upplever att det finns goda möjligheter att arbeta 

med fysik i förskolan och hälften av dessa såg heller inga hinder. Ett av de hinder som 
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nämndes av övriga pedagoger var att de upplevde det svårt att skapa lärandesituationer på rätt 

nivå för barnen. En god lärandesituation kännetecknas av olika saker. Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2006) menar att pedagoger bör genomföra aktiviteter som är något svårare för 

barnen i ett syfte att utmana deras lärande. Detta är även något som förespråkas av både det 

sociokulturella perspektivet och det konstruktivistiska perspektivet (Kroksmark, 2011; 

Elfström, m.fl., 2008). Men för att kunna utmana barnen i sitt lärande är det enligt Harlén 

(1996) viktigt att pedagoger är väl medvetna om hur barn lär. Enligt det konstruktivistiska 

perspektivet är detta betydelsefullt; läraren ska ta hänsyn till att barn har olika sätt att lära på 

(Elfström, m.fl., 2008). Exempel på sätt att lära kan vara genom samspel och kommunikation 

vilket det sociokulturella perspektivet förespråkar (Kroksmark, 2011). Detta är något som 

även framkom i resultatet i studien där majoriteten av pedagogerna berättade att de arbetar 

med experiment, några utgår från barnens frågor. I lärandesituationer som dessa är det viktigt 

att pedagoger och barn samspelar och kommunicerar med varandra. Ytterligare ett sätt att lära 

är i leken och Larsson (2013) anser att det är betydelsefullt att pedagoger kan urskilja 

lärandesituationer i barns lek. Endast två pedagoger i studien uttrycker att de upptäcker 

fysikaliska fenomen genom leken. Även förskolans läroplan uttrycker att leken är av 

betydelse för barns lärande (Skolverket, 2011). Barn erövrar kunskap genom bland annat 

samspel, utforskande, samtal och reflektion.  

 

År 2010 reviderades förskolans läroplan och i samband med det förtydligades bland annat 

målen för naturvetenskap och teknik (Utbildningsdepartementet, 2010). I undersökningen 

tillfrågades pedagogerna om denna utveckling av läroplanen har påverkat deras arbete med 

fysik och för sex av pedagogerna var det tydligt att förändringen i läroplanen tydliggjort 

innebörden av målen. Förvånansvärt nog menar två av pedagogerna att förändringen inte haft 

någon som helst betydelse för arbetet med fysik, en av dessa arbetar överhuvudtaget heller 

inte med fysik i barngruppen. 
 

Ett av skälen till att målet utvecklades är för att det är viktigt att människor får kunskap 

i naturvetenskapliga ämnen i och med att de påverkar våra liv på olika sätt 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Av samma orsaker menar Harlén (1996) att denna 

kunskap är lika viktig som att lära sig läsa och skriva. Som pedagog inom förskolan har 

man troligen inte ett personligt intresse för alla områden som man enligt läroplanen ska 

sträva efter. Men detta är dock ett styrdokument som förskolan ska arbeta efter och det 

är pedagogers uppdrag att inspirera barn att utforska omvärlden. Enligt Skolverket 

(2011) ska förskolan ”lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper 

som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver” (s.6).  

 

 

6.2.1 Likheter och skillnader mellan verksamheterna. 
Syftet med den här studien har varit att undersöka om pedagogers arbete med fysik skiljer sig 

åt beroende på om de arbetar på kommunal eller fristående förskola. Nedan redovisas de 

frågeställningar som presenterades i början av arbetet; detta för att förtydliga de likheter och 

skillnader som framkom i resultatet.  
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Vad anser pedagogerna att fysik är?  

Man ser stora likheter i pedagogernas syn på fysik; från båda former av förskola nämndes luft, 

vatten och experiment när de skulle beskriva vad fysik är. Detta är ett tämligen begränsat sätt 

att se på ämnet och det kan vara ett tecken på att fysiken inte fått så mycket plats i förskolan 

(Larsson, 2013). Det finns dock inom båda verksamheter ett par pedagoger som hade ett något 

mer utvecklat resonemang i sin beskrivning av fysik. Pedagog 4 menar att fysik bland annat 

handlar om lagar och krafter. 

 

I jämförelse mellan kommunal och fristående förskola framkom inga tydliga skillnader i 

synen på fysik, dock karakteriserades båda verksamheter av ett begränsat synsätt i vad fysik 

kan innebära.    

 

 

Vad har pedagogerna för erfarenheter av fysik? 

Fem av sex pedagoger på kommunal förskola menar att de arbetade med fysik i förskolan 

även tidigare. Här kan man se en tydlig skillnad i förhållande till pedagogerna på de fristående 

förskolorna, där endast en av fyra pedagoger säger sig ha tidigare erfarenhet av att arbeta med 

fysik. Elfström, m.fl. (2008) menar att anledningen till varför pedagoger inte gjort detta 

tidigare kan bero på att de har dåliga kunskaper i ämnet.  

 

Det pedagogerna har gemensamt i denna fråga är hur mycket kunskap de upplever att de fått 

från respektive utbildning. Alla utom en pedagog anser att de inte har med sig kunskaper i 

fysik från sin utbildning. Den enda pedagogen som hade fysik i utbildningen menar att den 

inte var riktad till förskolebarn utan till skolbarn. För att kunna skapa goda lärandesituationer 

menar Hansson m.fl. (2014) att det är viktigt att förskollärare lär sig identifiera 

naturvetenskap under sin utbildning. 

 

 

På vilket sätt arbetar pedagogerna med fysik i barngruppen?  

Den tydligaste skillnaden mellan de två verksamheterna är att alla pedagogerna inom den 

kommunala förskolan arbetar med fysik, medans endast hälften av pedagogerna på de 

fristående förskolorna gör detsamma. Anledningen till detta kan vara att NTA-projektet har 

varit en stor satsning inom kommunen och alla pedagoger i den kommunala förskolan har 

erbjudits att delta i denna; därmed kan det finnas krav från förskolechefer att de ska använda 

det material de blivit tilldelade. Genom utbildningen får pedagogerna tillgång till lådor där allt 

material och beskrivning på experiment finns, vilket kan underlätta pedagogernas arbete med 

fysik.  

 

Det finns ingen nämnvärd skillnad hur pedagogerna arbetar med fysik i förskolan. 

De likheter som finns är att de flesta pedagoger använder sig av experiment i arbetet med 

fysik. Sjöberg (2004) menar att detta är ett vanligt sätt att arbeta med naturvetenskapliga 

ämnen då barn får kunskap genom att använda olika material och utrustning. En anledning till 

varför så många använder sig av experiment kan bero på att det under en längre tid funnits 

litteratur som synliggör hur man kan arbeta med just experiment i förskolan. Ett exempel på 

detta är boken ”Russinhissen” av Hans Persson där olika experiment inom fysik och kemi 

beskrivs.  
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Samspelet har en stor betydelse i barns lärande (Harlén, 1996; Larsson, 2013; Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005). Detta är något som även pedagogerna i båda verksamheterna verkar stödja då 

majoriteten av dem arbetar med barnen i mindre grupper, även om ett par av dem arbetar i 

helgrupp. Förskolans läroplan menar att detta är viktigt då samspel kan skapa goda 

lärandesituationer för barnen (Skolverket, 2011). Enligt läroplanen ska pedagoger även ge 

barn tillfälle att enskilt fördjupa sig i frågor som är av intresse. Detta är en aspekt som ingen 

av de tillfrågade pedagogerna nämnt i förhållande till arbetet med fysik och det skulle 

naturligtvis kunna bero på att ingen av barnen tycker att fysik är av intresse. Men det är mer 

troligt att orsaken är tidsbrist, vilket hälften av pedagogerna i den kommunala verksamheten 

anser är ett hinder i arbetet med fysik. 
 

 

 

6.3 Slutsats. 

Slutsatser man kan dra från studien är att majoriteten av pedagogerna har en liknande 

och rätt begränsad syn på vad fysik är samt att experiment är det arbetssätt som 

dominerar på förskolorna. Det som utmärker sig i resultatet är skillnaden i hur många 

pedagoger från respektive verksamhet som aktivt arbetar med fysik. Detta verkar bero 

på att pedagogerna från kommunala förskolor genomgått vidareutbildning och om så är 

fallet kan det tyckas relevant att pedagoger oavsett arbetsplats ska ges tillfälle att ta del 

av någon form av vidareutbildning. Detta skulle i en positiv bemärkelse kunna påverka i 

vilken utsträckning pedagoger väljer att arbeta med fysik.  

 

 

 

6.4 Studiens relevans till förskollärarprofessionen.  
Syftet med den här studien är att undersöka och jämföra hur pedagoger arbetar med 

fysik i förskolan. Studien belyser inte enbart pedagogers arbetssätt, utan även 

pedagogers kunskaper i fysik. Detta är relevant till förskollärarprofessionen eftersom 

det är viktigt att synliggöra om pedagoger har tillräckliga kunskaper i det som 

läroplanen kräver att de ska arbeta med. I intervjuerna visade pedagogerna en osäkerhet 

när de skulle beskriva sin syn på fysik och resultatet visar att pedagogers arbetssätt är 

aningen begränsat. I studien framkom att majoriteten av de som arbetar inom fristående 

förskola inte tagit del av någon vidareutbildning, vilket troligen påverkar deras arbete 

med fysik på ett negativt sätt. I och med att det verkar vara en brist på fysik inom de 

utbildningar som finns representerade hos pedagogerna, är det av yttersta vikt att belysa 

vidareutbildningens relevans hos pedagoger. Anledningen till detta är dels för att 

pedagoger ska kunna få mer kunskaper i fysik men även för att kunna variera sitt 

arbetssätt och därmed utmana barnen i sitt lärande.  

 

 

 

6.5 Förslag på vidare forskning.  
Förslag på vidare forskning inom detta område är att ta den nuvarande studien ett steg längre 

genom att observera hur pedagoger arbetar med fysik i förskolan. Det kan vara intressant att 

jämföra om det pedagoger säger i intervjuer stämmer överens med verkligheten. Studien  
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synliggjorde även bristen på vidareutbildning inom de fristående förskolorna. Även detta kan 

vara ett intressant ämne att forska vidare i då man kan göra ytterligare och större 

undersökningar för att ta reda på om det är en allmän trend inom fristående förskolor att inte 

vidareutbilda sin personal.   
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Bilaga 1. 
 
Informationsbrev. 

 

Hej! 
 

Jag heter Katarina Brown och jag studerar till förskollärare på Karlstads universitet. Jag håller 

nu på med mitt examensarbete och söker därför pedagoger att intervjua. 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur pedagoger arbetar med fysik i förskolan. 

Jag vill även undersöka om arbetet med fysik skiljer sig åt beroende på om pedagogerna 

arbetar på en kommunal förskola eller en fristående förskola. 

Jag vill även upplysa om att den information jag får ta del av kommer att förvaras på sådant 

sätt att ingen obehörig kan ta del av det. Resultatet kommer att presenteras i mitt 

examensarbete vilket kommer att vara offentligt. Materialet jag tagit del av kommer dock att 

förstöras efter arbetet blivit godkänt. I examensarbetet kommer jag inte nämna några namn på 

vare sig ort, deltagare eller förskola. Deltagandet kommer alltså vara anonymt. 

 

Den här undersökningen är frivillig och kan avbrytas när som helst. 

 

Kontakta mig gärna om ni har några frågor. Jag nås på följande: 

E – mail: xxxxxxx@xxxxx.xx              Mobilnummer: xxx-xxxxxxx 

 

 

Vänliga  hälsningar 

Katarina Brown.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xxxxxxx@xxxxx.xx
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Bilaga 2.  
 
Samtyckesblankett. 

 

 

Jag har blivit informerad om: 

 studiens syfte. 

 det är frivilligt att deltaga i studien. 

 informationen jag ger kommer att bevaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del 

av den.  

 min medverkan i studien är anonym och det kommer heller inte framgå i vilken  

kommun eller förskola jag arbetar i. 

 informationen kommer endast att användas till examensarbetet och efter godkänt  

 arbete kommer materialet att förstöras. 

 examensarbetet kommer vara tillgängligt för andra att läsa. 

 jag kan avbryta min medverkan när som helst. 

 

 

 

Datum:______________________________________________ 

 

Namn:  ______________________________________________ 
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Bilaga 3. 
 

Intervjuguide. 

 
Pedagogers bakgrundsinformation. 

 

 Vilket år är du född?  

 Hur länge har du arbetat inom förskola? 

 Vilken utbildning har du och när avslutades dina studier? 

 Ingick det någon form av naturvetenskap i din utbildning?  

 Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

 Vilka åldrar är barnen på den avdelningen du arbetar?  

 

 

Generella frågor om naturvetenskap och fysik. 

 Har du blivit erbjuden vidareutbildning inom naturvetenskap eller mer specifikt fysik?  

Om ja: - Vad för utbildning?  

Om nej: - Skulle du vilja?  

 

 Vad anser du att naturvetenskap är? 

 Vad anser du att fysik är/fysikaliska fenomen i förskolan? (exv. flyter – sjunker, vatten 

till is – tvärtom, friktion etc.)?  

 Upplever du att det finns hinder/möjligheter med att arbeta med fysik i förskolan? 

 

 

Pedagogers arbete med fysik. 

 Arbetar du med fysik/fysikaliska fenomen i förskolan? (exv. flyter – sjunker, vatten 

till is – tvärtom, friktion etc.)  

Om ja: - med experiment? Exempel? 

             - på annat sätt? Exempel?  

             - arbetar du med hela barngruppen eller delas den in?  

          - när du arbetar med fysik med barnen, är det en styrd aktivitet? Ex? 



 

28 

 

          - när du arbetar med fysik med barnen utgår ni från barnens frågor och när barnen      

              visar intresse för något specifikt? Exempel?  

          - vilken roll har du som pedagog i arbetet med fysik?  

                -har du tidigare erfarenhet av att arbeta med fysik i förskolan?  

                - anser du att din egen ämneskunskap i fysik påverkar varför och hur du  arbetar   

                   med det?   På vilket sätt i såna fall?            

- Har den reviderade läroplanen betydelse för varför och i vilken omfattning du 

arbetar med fysik? 

  

           

Om nej: - varför inte? 

               - skulle du vilja? 

               -har du tidigare erfarenhet av att arbeta med fysik i förskolan?  

               - anser du att din egen ämneskunskap i fysik påverkar varför du inte arbetar med   

                  det? 

               - när läroplanen reviderades 2010 förtydligades bland annat målet om fysik – det är   

                  alltså en del i förskolans uppdrag, hur ser du på detta? 

 

                                  

                              

 

 

       

 

 

 

 

 

 
 


