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Physics in preschool with children between one and tree years old  

A study based on preschool teachers' working methods. 

 

Abstract  

Detta arbete syftar till att ta reda på hur förskollärare arbetar med fysik tillsammans med barn 

mellan ett och tre år samt förskollärares tankar om detta arbete. Dessutom studeras vad 

förskollärarna anser att de har för möjligheter, fördelar, hinder och nackdelar i arbetet med fysik 

med de yngsta barnen. Utöver det berörs vilket material och vilka miljöer som är lämpade vid 

detta arbete. Vid fyra intervjuer har sex förskollärare bidragit med empiri till detta. Resultatet 

visar att förskollärare arbetar med fysik utan att riktigt tänka på att det är det de arbetar med 

tillsammans med barnen. Ibland belyses inte alls vad det är barnen berör när de arbetar kring 

fysik och i vissa fall belyser förskollärarna det som naturvetenskap. Resultatet visar även att 

förskollärare anser att det är av högre vikt att barnen får undersöka kravlöst med hjälp utav sina 

sinnen samt med glädje experimentera kring hypoteser än att de får ”rätt” svar från de vuxna. 

Förskollärarna är oense kring om barnen ska få arbeta med naturvetenskapliga begrepp eller inte. 

I studien lyfts också Piaget och Vygotskijs teorier upp. Diskussionen synliggör tankar om 

förskollärare bör dela upp naturvetenskapens olika ämnen, om de bör arbeta med olika verktyg, 

vad vidareutbildning kan leda till, vad som händer om barn får stöd i sin kunskapsutveckling 

samt vad material och tilltro till barnens förmåga kan leda till. Därtill skrivs en metoddiskussion, 

förslag till framtida forskning samt pedagogiska implikationer.  

 

Nyckelord 

Förskola, fysik, naturvetenskap, yngre barn, barn mellan ett och tre år. 

 

Stort tack till 

Alla förskollärare som bidragit med empiri i denna uppsats, till min handledare som varit ett bra 

bollplank och till alla dem på biblioteken som bidragit med sin kunskap på olika sätt.  
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1. Inledning 

Vid sökning efter tidigare forskningsartiklar inom ämnet fysik kopplat till förskolan, upphittas få 

undersökningar om barn mellan ett och tre år. Därför är denna uppsats menad att ta reda på hur 

förskolor arbetar med ämnet fysik tillsammans med de allra yngsta barnen, de mellan ett och tre 

år. Tidigare forskning som använts är sådan som ändå riktar sig till barn från ett till tre år, eller 

som ansetts relevant i arbete med barn i ålder från ett till tre år, som knyter an till arbete med 

fysik på olika sätt samt svarar mot frågeställningar och syfte i denna uppsats.  

 Att barn ska få möta naturvetenskapliga ämnen nämns i den reviderade läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016). Där står det att barnen ska se samband, förstå begrepp samt få förståelse för 

naturvetenskap på olika sätt, genom att undersöka och tillsammans diskutera om det. Där står det 

även att de ska öka sitt kunnande om bland annat fysikaliska fenomen. Barnen ska också få öva 

sig i att lyssna på andra och reflektera samt uttrycka sina uppfattningar så att andra förstår dem. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016), tar även upp att förskolan ska utgöra grunden för 

barnens fortsatta lärande. Därför bör den vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som vistas i 

den samt utformas för att alla barn ska få bästa möjliga utveckling, omsorg och lärande. 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2016), vilken är den 

läroplan som barnen kommer att jobba under när de blir äldre, betonar att barnen ska kunna 

använda kunskaper om naturvetenskap, problemlösning, självständigt arbete samt arbete i grupp. 

För att barnen ska kunna nå dessa mål i grundskolan bör de redan i förskolan få möta sådan 

kunskap som gör att det blir möjligt. Där spelar lärare stor roll, det är de som påverkar barnen 

med sina attityder inom ämnet, vad de tycker spelar roll för barnens lärande (Thulin, 2016).  

 Denna undersökning bidrar eventuellt till att lärare får upp ögonen för vad fysik för barn mellan 

ett och tre år skulle kunna vara samt hur de kan arbeta med ämnet tillsammans med de yngsta 

barnen. Möjligen förmedlar den även vilka insatser som skulle behöva göras för att arbetet med 

fysik ska underlättas och få lärare att tänka annorlunda. Vilket i sin tur kan leda till att fler sätter 

ordet fysik på det arbete de utför i förskolan med barn i alla åldrar, från ett år och uppåt.  
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1.1. Centrala begrepp  

I detta avsnitt görs ett förtydligande gällande benämningarna lärare respektive förskollärare och 

när dessa används i denna uppsats. Dessutom görs en inledning till vad fysik kan vara och hur 

det kan arbetas med i förskolans kontext.  

 

1.1.1. Lärare eller förskollärare  

I detta arbete syftar benämningen lärare allmänt till alla personer som arbetar med barn i olika 

åldrar. Det vill säga både förskollärare, barnskötare och övriga. Vid de tillfällen då endast 

förskollärare står utskrivet syftar det till förskollärarna som intervjuats till denna uppsats.  

 

1.1.2. Fysik 

Enligt Nordling (u.å.) i Nationalencyklopedin är fysik läran om naturen samt en undersökning 

om tingens väsen.  

 Thulin (2016, s. 33), har gjort en undersökning om de vanligaste ämnena i förskolan kopplat till 

naturvetenskap och kommit fram till att de är ”Vatten, Kroppen, Kompost, Natur & Skog”. Även 

djur, experiment, flyta/sjunka, växter, rymden, väder, årstider, ljus, magnetism med mera arbetas 

det med i förskolans värld. Thulin (a.a.) har även sett att det är viktigt att vi utgår ifrån barnens 

frågor och tankar när vi väljer tema.  I samma skrift skriver Larsson (2016, s. 75), att vi utifrån 

barnens lek kan hitta olika infallsvinklar till att prata med dem om fysik. Bland annat om 

fallande föremål, hävarmar, gravitation, tyngdpunkt, stabilitet och energi. Brogren & Jonasson 

(2010), Persson Gode (2008) samt Persson (2009), skriver alla om olika sätt att bemöta fysik på i 

förskolans kontext. De menar att genom de experiment de skriver om kan barnen få hum om vad 

exempelvis densitet (vad som gör att saker flyter eller sjunker) och ytspänning (vad som får 

gemet att flyta på vattnet) är för något.  
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2. Syfte 

Denna uppsats har till syfte att fördjupa sig i och beskriva hur förskolor arbetar med fysik 

tillsammans med barn i ålder ett till tre år. Arbetet har också som syfte att redogöra för 

förskollärares tankar om att arbeta med detta ämne med de allra yngsta barnen i förskolan.  

 

2.1. Frågeställningar  

 Hur arbetar förskollärare med fysik tillsammans med de yngsta barnen, de mellan ett och tre år? 

 Vad tänker förskollärare på fältet om arbetet med fysik tillsammans med de yngsta barnen? 

 Vilka möjligheter, fördelar respektive hinder och nackdelar upplever förskollärare i arbetet med 

fysik med förskolans barn i lägre åldrar? 
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3. Tidigare forskning och teorianknytning 
Denna del framhåller vad andra forskare kommit fram till gällande arbete med fysik med de 

yngsta barnen i förskolor. Det första avsnittet betonar hur barn kan lära med hjälp utav sina 

sinnen samt om hur lärare kan arbeta med begrepp tillsammans med barnen. Följande avsnitt 

handlar om lärarens roll att hjälpa barn till förståelse i olika miljöer och gemenskaper. Sista 

stycket belyser Piagets och Vygotskijs olika teorier vilka senare kommer att reflekteras i stycket 

Fördjupad analys. 

 

3.1. Lära med sinnen och begrepp 

Genom att få möta kunskap om ämnet naturvetenskap redan i förskoleåldern kan barnen tidigt i 

sitt liv få kunskap om sig själva och sin omvärld, anser Gustavsson (2016). Små barn är nyfikna, 

kreativa och fundersamma inom ämnet naturvetenskap. De ställer frågor och kommer med svar 

om detta ämne. Thulin (2010), menar att barnen ställer frågor om innehållet i förhållande till vad 

de undersöker samt frågor om redskapen de får att undersöka med. Vid frågor kopplade till 

innehåll frågar de om de också kan få känna på objektet som är i fokus, frågar om fakta samt 

frågar om varför det är på olika sätt. Vid frågor ställda om redskapen gäller det om de får 

använda redskapen, om hur de ska använda dem samt om de också får använda dem i situationer 

de undersöker i tillsammans med andra. Alla dessa frågor menar Thulin (a.a.), visar att barn vill 

vara delaktiga i olika aktiviteter. Barn tycker mycket om att experimentera och hitta problem 

som de kan lösa. Naturvetenskap vävs in i vardagliga händelser i lekens värld. Barnens lek är 

inte fysik i sig självt utan det är genom att lärare tar tillvara på barnens erfarenheter och lek som 

de genom samtal, utmaningar och experimenterande kan undersöka fysikaliska fenomen 

(Brogren & Jonasson, 2010; Larsson, 2016).  

 Smidt (2010), klarlägger att för att barn ska kunna lära sig abstrakta fenomen och begrepp 

behöver de uppleva kunskapen på nära håll, få utforska och få förstahandserfarenheter. Därför är 

de i behov av att komma i kontakt med föremål, problem, situationer och uppgifter som kan 

knytas ihop med ett specifikt syfte, som barnen bör få reda på. De abstrakta fenomenen och 

begreppen måste också knytas samman med vardagliga sammanhang, kulturella redskap, språk, 

observationer samt sociala kontexter, för att kunna förstås utav barnen. 

 Areljung (2017), har funderat på hur arbete kan te sig med de ofta abstrakta fysikaliska 

fenomenen tillsammans med barn i förskolan. Hon har kommit fram till att barnen bör få 

utforska detta med hjälp av hela sin kropp och få exempelvis rulla och stöta ihop för att gestalta 

hur en tornado kan röra sig. Halpenny & Pettersen (2015), skriver även de att barnen skapar 

kunskap genom att göra fysiska handlingar, uppleva med sin kropp samt få feedback från sin 

omgivning och hjälp med att sätta ord på det de är med om. Helldén (2015), belyser också vikten 

av att barnen får titta, lyssna, känna och/eller smaka sig genom experiment. Likaså poängterar 

Sundberg, Areljung, Due, Ottander & Tellgren (2016), att barnen kan få lärdom om omvärlden 

med hjälp av alla sina sinnen, men de anser att barnen också bör få lärdom om att vara skeptiska 
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till vad deras sinnen säger i vissa situationer. Exempelvis kan händer som varit i varmt vatten 

och sen stoppas i ljummet vatten tala om att vattnet är kallt och tvärt om. Eller om något står 

bredvid något som är väldigt litet så kan det verka jättestort. Därför bör barnen och alla andra 

som sysslar med naturvetenskapliga ämnen ta hjälp utav olika verktyg, som måttband, vågar och 

termometrar för att undvika personliga uppfattningar och istället få exakthet, menar de.  

 Smidt (2010), menar att barnens ordförråd ofta består av många substantiv när barnen är små. 

Det beror på, anser Smidt, att dessa ord ofta kan förknippas direkt med objektet. Barnet behöver 

dock lära sig att kunna använda och generalisera dessa ord till flera olika objekt. Exempelvis 

måste barnen kunna kalla alla äpplen för just äpplen, oavsett om de är gröna, gula eller röda. 

Sundberg et al. (2016, s. 31, 35), lyfter även de att det är vanligt att utgå ifrån substantiv, 

exempelvis vatten, djur och snö vid upptäckande av naturvetenskapliga fenomen men istället 

menar de, bör lärare och barn ta fasta i fysikverb. Fysikverb som ”snurra, rotera, pendla (om 

rörelser kring en mittpunkt), rulla (rörelse kring mittpunkt, i sidled, mot ett underlag), dra, 

knuffa (om att förflytta föremål, övervinna friktion och använda krafter)” eller bromsa, 

accelerera, falla, rinna, välta, balansera eller studsa, fastna, lysa, spegla, skugga eller låta. Eller 

andra fysikverb som ”flyta, sjunka (om vätskors lyftkraft, föremåls flytegenskaper, densitet), 

sväva, flyga (flyta fram i luften, flygegenskaper), värma, kyla, isolera (om hur värme leds i olika 

material)”. Dessa kan appliceras på många olika fenomen och ge barnen mängder av kunskap.  

 

3.2. Didaktik och fysik 

Bråten (1998), skriver att lärare vägleder barnen i lärande och utveckling. Läraren måste veta 

vem barnet är och hur denne lär bäst och i vilken miljö, för att kunna bidra till att barnet når sin 

proximala utvecklingszon. Vikström (2016), anser att genom att lära känna barnen och ta tillvara 

på deras intressen, erfarenheter och färdigheter kan lärarna ge stöd åt barnen i deras tillägnande 

av kunskap och stötta dem i att själva söka svar på sina frågor. Vilket även Sundberg et al. 

(2016), poängterar är viktigt. Sundberg et al. anser att det är denna öppenhet till allas idéer som 

ger de mest spännande lärtillfällena där frågor och nyfikenhet väcks. I lärtillfällen där en grupp 

ska arbeta tillsammans är det viktigt att alla har samma mål för situationen, betonar Smidt 

(2010). Att ha samma målbild samt vara tillmötesgående för allas olika tankar och teorier samt 

att lärarna är uppmärksamma för barnens viljor kallas för ”sustained shared thinking” och ger 

barnen stora möjligheter att göra framsteg och få ny förståelse. Vygotskij menar att 

intersubjektivitet, alltså delat meningsinnehåll i samspel mellan olika personer är bryggan mellan 

det redan kända och det nya (Smidt, 2010). 

 Nilsson (2015), belyser att vissa lärare har sagt att de saknar kunskap inom fysik, tycker det är 

svårt och lider brist på material för att kunna våga gå vidare med barnens spontana frågor och 

utveckla arbetet vidare i anslutning med dem. Persson Gode (2008), hävdar att ingen egentligen 

begär att en lärare ska kunna allting, det är bättre att barnen själva får ställa hypoteser, 

experimentera och komma med lösningar. Kreativa, undersökande och utforskande aktiviteter är 

centrala om fysik ska bli ett område som barn kan lära om, anser Larsson (2016). Sundberg et al. 
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(2016), anser att lärare som vågar arbeta med ämnen som de inte riktigt känner sig säkra på är 

kloka nog att förstå att de kan vara barnens medforskare. Lärarna kan utforska fenomenen 

tillsammans med barnen, lyssna på barnens teorier och ställa utmanande frågor till dem 

(Sundberg et al., 2016). Är lärarna kunniga i ämnet, vilket kan vara en förmån, har de dock 

enklare att se vad som kan vara fysik i barnens vardag och kan lättare förklara fenomenet för 

barnen så att de förstår, skriver Larsson (2016). De kan även uttrycka både vardagsuttryck och 

ämnesrelaterade ord för barnen, så att barnen från början kan få med sig både och, menar 

Elfström et al. (2008). I sociala sammanhang kan alltså både vetenskapliga och barnens 

oreflekterade vardagliga begrepp komma i kontakt med varandra och skapa kognitiv utveckling 

hos barnen (Bråten, 1998). Lärarna kan också använda sig utav bra frågor, som kallas för 

produktiva frågor. Dessa frågor får barnen att börja tänka, undersöka vidare, se närmare på 

fenomenet och hitta egna svar, menar Elstgeest & Harlen (1996). Andra bra frågor kan vara 

uppmärksamhetsfrågor, jämförande frågor och frågor som leder till undersökningar om något 

specifikt eller som får barnen att resonera vidare (Sundberg, 2016). 

 

3.3. Gemensamt lärande bland material och miljöer 

Små barn har en förmåga att tycka att nästan vilka material som helst kan vara roliga att 

undersöka. Både annorlunda eller vardagliga saker kan användas i utforskandet. Ett exempel är 

en flicka som får en skiva tomat och beskriver den som våt samt drar den över bordsskivan gång 

på gång trots att läraren ber henne att sluta. Flickan testar friktion mellan tomaten och bordet. 

Dock behöver barnet få begrepp från de vuxna för vad hon undersöker för att kunna förstå att det 

är friktion hon sysslar med (Elstgeest & Harlen, 1996; Larsson, 2013). Gustavsson (2017), 

poängterar Roychoudhurys (2014), tankar och poängterar även hon att barn behöver de vuxnas 

stöd i olika sammanhang för att kunna bilda en djupare förståelse för de naturvetenskapliga 

fenomenen. Gustavsson (2017), nämner i sin studie även att lärare förenklar språket för att 

barnen ska kunna ta till sig innehållet på ett enklare sätt. Elfström (2008), menar att läraren inte 

bara kan sätta ett barn i en miljö och förvänta sig att barnen lär sig där utan de måste möta barnen 

och utmana deras sätt att tänka. Dale (1998), skriver att den miljö som barnet befinner sig i 

bidrar till vilka begrepp och betydelser av ord som de kan få med sig. Han menar även att barnet 

inte lär sig språk i ensamhet utan genom att umgås med andra. Persson (2004), belyser att barnet 

ska få göra som forskaren, testa sina egna hypoteser om olika experiment och komma fram till 

resultat som granskas, testas mot andras resultat och dras slutsatser utifrån. Elfström (2008), 

poängterar att den pedagogiska miljön bör vara öppen, innehållsrik och inbjudande med lärdom 

om fenomen och orsakssamband. Då kan barnen vara lekfulla, kreativa, lustfyllda och lära sig 

nya färdigheter. Persson (2004), förklarar att lärare genom att blåsa luft i en ballong kan ge 

barnen förståelse för att luft också tar plats. Vid rutschkanan eller i en backe med is, lera eller 

snö kan begrepp som lutning, fart, acceleration, friktion och tyngdkraft förklaras på olika sätt. 

Det blir tyngre att åka ner på ett underlag utav lera men lättare att ta sig upp där, jämförelsevis 

med att röra sig på ett isigt underlag (Elfström et al., 2008).  
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3.4. Teorianknytning 

Denna uppsats tar inspiration ifrån Piagets och Vygotskijs olika teorier om barn och barndom.  

 Piaget var företrädare för en rationalistisk tradition då han var intresserad av människors 

kognitiva utveckling. Vygotskij var däremot främste företrädare för den sociokulturella 

traditionen (Säljö, 2014).  

 Piaget delade in barnen efter ålder och stadier och menar att alla barn i samma ålder tillhör 

samma utvecklingsskeenden. Dessa perioder talar om vad barnet kan lära sig i en viss ålder. Barn 

i ålder från nyfödd till och med två år, ligger i vad Piaget kallar för det sensomotoriska stadiet, 

där handlingar och sinnen används för att få kunskap. Barn i den åldern undersöker ofta konkreta 

objekt. När barnen sedan är två till sju år gamla hamnar de i det preoperationella stadiet. Där de 

kan få mer och mer abstrakt uppfattning om världen och förstå orsaksförhållanden bättre. Barnen 

förstår även i det sistnämnda stadiet hur objekt kommer att agera och de försöker hitta logiska 

förklaringar till varför och hur det blir som det blir. Piaget menar också att barnen använder sitt 

tal och sin kunskap och samarbetar sig fram till nya kunskaper som de adapterar till kunskap de 

redan har. Det betyder att ny kunskap anpassas till befintlig genom assimilation och 

ackommodation. Assimilation betyder att lära sig ny information det vill säga att lära sig 

exempelvis att järnbitar sjunker. Ackommodation betyder att ny kunskap behöver anpassas och 

justeras ihop med redan kännbar vetskap, exempelvis att lära sig varför vissa båtar av järn kan 

flyta. I det preoperationella stadiet kan barnen också använda sig utav symboltänkande, alltså 

låtsas att ett ting är något annat. De använder även andra symboler så som klotter, anteckningar, 

språk och låtsaslekar (Halpenny & Pettersen, 2015; Säljö, 2014). 

 Piaget menar också att barn aktivt konstruerar sin egen kunskap om den omgivning som de 

kommer i kontakt med. Barnen skapar mentala bilder av världen, som uppdateras hela tiden ju 

mer de lär sig. Barnen har en egen motivation att utforska sin omgivning och samspela med den, 

anser Piaget. Han menar även att barn mellan två och sju år inte kan se saker ur andras 

perspektiv. De tror dessutom att andra ser, tror och känner samma sak som de, trots att de andra 

ser det från en annan synvinkel än vad barnen själva gör. Detta säger Vygotskij emot och 

poängterar att barn kan lära sig tänka tillsammans med andra och har ett ömsesidigt beroende av 

människor för att öka kognitiv och social utveckling. Både Piaget och Vygotskij anser att barn 

konstruerar sin kunskap och sitt lärande. Piaget säger att barnen gör detta själva medan Vygotskij 

menar att detta sker i samverkan med mer kompetenta kamrater och vuxna (Halpenny & 

Pettersen, 2015). Ytterligare en skillnad mellan Piagets och Vygotskijs teorier är att Piaget ser att 

utveckling sker när människor måste tänka på nya sätt medan Vygotskij säger att utveckling sker 

hela tiden. När någon kunskap är inlärd är personen mycket nära att lära något annat som ligger 

nära det nyss inlärda (Säljö, 2014).  

 En likhet kan även hittas mellan Vygotskij och Piaget, de menar båda att barnen genomgår 

olika stadier i sin utveckling. Piaget genom bland annat sensomotoriska och preoperationella 

stadierna och Vygotskij genom olika steg i den proximala utvecklingszonen (mer om den nedan).  
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 Dale (1998), samt Bråten & Thurmann-Moe (1998), lyfter båda att det är genom 

kommunikation med vuxna eller mer kunniga kamrater som barnen lär sig i lek och 

undervisningstillfällen. Båda hänvisar till Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. 

Partanen (2007), tar också stöd i denna teori och menar i likhet med Dale, Bråten & Thurmann-

Moe att lärare i skolans kontext ska lära barnen att stötta och hjälpa varandra och lära 

tillsammans. Vidare skriver Partanen (2007), att den vuxne kan behöva fånga barnens nyfikenhet 

och uppmärksamhet och ge tillfällen för barnen att lära och dessutom utifrån barnens initiativ 

skapa aktiviteter. Den proximala utvecklingszonen tillåter barnen som kan nå till en viss nivå på 

egen hand nå högre svårighetsgrader tillsammans med andra. Det betyder att nivån inte ska vara 

för låg, då det blir tråkigt i längden och inte heller för hög, då ger barnen upp och säger sig inte 

kunna klara uppgiften. Lärare bör därför höra efter hur barnen tänker och genom det få fatt i vad 

nästa steg kan bli. Barnen kan också behöva olika stöd även om de till synes har nått lika långt i 

utveckling och uppgifter (Partanen, 2007).  

 Vygotskij anser att genom språk kan barnen lära sig att tänka likvärdigt vad andra tänker. 

Människor måste skapa överrenskommelser om att kalla vissa företeelser för olika ord, då kan de 

kommunicera. Språket uppstår inte förrän senare i livet och finns alltså inte med från början, 

menade Vygotskij (Partanen, 2007). Inom den sociokulturella traditionen kallas detta för 

mediering, vilket innebär att människor använder sig utav redskapet språk för att förstå och agera 

i världen. Inom detta språkredskap ingår bland annat begrepp av olika slag, som människor lär 

sig att hantera (Säljö, 2014).  

 Små barn tänker från början i handlande och med hjälp utav sina sinnen. Då finns inga ord som 

gör att deras tankar hakar upp sig men inte heller några ord att hänga upp erfarenheten på. Barnet 

kan senare förknippa ordet med objektet men abstrakta ord är ännu svåra att förstå. Det är något 

barnen måste lära sig. De behöver också lära sig att koppla samma ord till många olika fenomen i 

olika sammanhang. Alltså att ord kan syfta på många olika saker. Vid sammanhang i vardagen 

kan orden få en betydelse och barnen kan lära sig något. Ett samband kan ses mellan språk, 

aktivitet och lek. Barnen kan också yttra orden i sin bredvidlek och pratar ofta med sig själva, 

vilket får dem att öva sig i att tänka. Barnen talar också högt för att styra sig och sina handlingar 

(Partanen, 2007).   
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4. Metod 

I detta avsnitt skrivs val av metod, urval, genomförande av intervjuer, hur intervjufrågor arbetats 

fram, forskningsetiska principer, bearbetning av resultat samt hur analyseringen gjorts.  

 

4.1. Val av metod 

Uppsatsens syfte är att fördjupa sig i och beskriva hur förskolor arbetar med fysik tillsammans 

med barn i ålder ett till tre år. Arbetet har också som syfte att redogöra för förskollärares tankar 

om att arbeta med detta ämne med de allra yngsta barnen i förskolan.  

Därför har intervjuer valts, vilket Denscombe (2009), menar är ett bra sätt när forskaren vill få 

reda på människors uppfattningar och erfarenheter på ett djupare plan än vad exempelvis enkäter 

kan påvisa. Vid intervju kan forskaren följa upp svaren på frågorna som ställs samt fråga om 

denne har förstått respondenten rätt. Den typ av intervju som valts är semistrukturerade 

intervjuer, vilket Denscombe (2009), skriver betyder att forskaren har mer flexibel ordningsföljd 

i sina frågor och respondenten får svara mera fritt på frågorna. Det sker i de intervjuer som 

genomförts, då specifika frågor använts där respondenterna fått svara så öppet de kan på dessa. 

Detta hör samman med det Kihlström (2007), kallar för kvalitativ intervju och som enligt honom 

utgörs av ett samtal som liknar ett vanligt samtal men med bestämt fokus, där forskaren håller 

kvar samtalet kring ämnet. Strukturerad intervjumetod har alltså inte valts, vilken Denscombe 

(2009), menar fungerar som ett frågeformulär där både frågor och svar är väldigt styrda och inte 

heller ostrukturerad intervjumetod där forskaren enbart ger ett ämne att prata om och sedan ser 

vart respondenten vill föra samtalet.  

 Från början var det tänkt att hållas endast enskilda intervjuer ute på förskolorna, där endast en 

representant från varje förskola skulle intervjuas. Vid fokusgruppsintervjun blev det just en 

fokusgrupp beroende på att förskollärarna själva valde detta. Beslut togs emellertid inte att dela 

den i tre olika enskilda intervjuer utan sågs istället som en möjlighet att få tag på empiri från tre 

olika håll i en gemensam arbetsgrupp. Telefonintervjun genomfördes med anledning av att mer 

empiri behövdes till uppsatsen och tiden räckte inte till för att besöka förskolan i fråga. Fördelen 

med individuella intervjuer kan vara att få bara en röst och att talutrymmet inte konkurreras av 

andra. I och med det kan respondenten säga allt det den vill få sagt utan att avbrytas eller tänka 

på att andra från samma arbetslag lyssnar och eventuellt bedömer vad som sägs, det kanske kan 

leda till mer öppna svar. Detta skedde även i telefonintervjun, men där var problemet att inte 

materialet kunde bearbetas flera gånger då möjligheten att spela in samtalet inte fanns.  

 En fokusgrupp kan användas när åsikter och idéer från en grupp ska klarläggas. Ibland kan det 

vara problematiskt att sätta ihop en grupp bestående utav ett arbetslag beroende på att hierarkier 

ofta förekommer där (Davidsson, 2007). I den fokusgruppsintervju som genomfördes var 

respondenterna i stort sätt ense om svaren på frågorna. I denna fokusgrupp fördelades ordet jämt 

mellan förskollärarna och alla fick nästan exakt lika mycket talutrymme. Därför ansågs inte 

denna intervju som problematisk.  
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4.2. Urval  

Missiv (Bilaga 1), skickades ut till femton förskolor i en kommun i sydöstra delen av Sverige. 

Det mejlades ut till förskolechefer och kontaktpersoner för att de skulle kunna kontakta 

förskollärarna på respektive förskola i barngrupperna med barn mellan ett och tre år och fråga 

om det fanns någon som ville medverka. I och med det fick alla möjlighet att ta ställning till om 

intervju fick genomföras på deras förskola och ingen information undanhölls från någon part. 

Tanken var att följa upp dessa mejl med telefonsamtal, vilket gjordes till viss del. Ändå var det 

svårt att nå ut och få tag i förskollärare som ville medverka. Vid vissa telefonsamtal sa de att de 

gärna ställt upp om det funnits tid för det, vid andra försök att nå någon svarade inte någon.  

 Urvalet omfattade förskollärare och inte andra personer inom barnomsorgen, detta beroende på 

att förskollärare oftast har ett större ansvar för att läroplanen följs och verksamheten utvecklas 

och utvärderas på olika sätt. Vilket betyder att de har ansvar för att barngrupperna arbetar med 

fysik. Urvalet utsågs också genom att rikta sig till förskolor liggande i såväl stad som på 

landsbygd i två närliggande kommuner. Bortfallet ledde till att endast en av dessa kommuner 

representeras i uppsatsen. Likväl finns förskolor placerade i både stadsmiljö och på landsbygd 

med.  

 I denna uppsats benämns respondenterna som förskollärare 1, 2, 3 samt 4, 5 och 6, där 

förskollärare 3 var den person som det genomfördes en telefonintervju med och de sistnämnda 

utgör fokusgruppen. Alla dessa har arbetat med alla åldersgrupper tidigare under sin karriär. 

Förskollärare 1 har arbetat i skolan och förskolan i sammanlagt tolv år. Förskollärare 2 har 

arbetat som förskollärare i trettiotre år, förskollärare 3 har arbetet i trettiosju år och förskollärare 

4, 5 och 6 har arbetet i tjugosex, fem respektive trettiofem år. För närvarande arbetar alla sex 

respondenter i barngrupper med de yngsta barnen. Barngrupperna ser lite olika ut och omfattar 

barn i åldrarna ett till tre år.  

 

4.3. Genomförande 

Av de femton förskolor som missivet skickades till svarade endast fyra förskolor att de ville 

medverka med empiri. Intervjuerna bestod utav tre enskilda intervjuer och en fokusgrupp. Vid de 

enskilda intervjuerna närvarade endast en respondent. Två av dessa tillfällen ägde rum ute på 

respondenternas arbetsplatser och vid ett tillfälle hölls en telefonintervju. I fokusgruppsintervjun 

närvarade tre respondenter och intervjun hölls på deras arbetsplats.  

 Kihlström (2007), menar att samtalet bör ta max en timme. De intervjuer som genomförts till 

detta arbete höll sig runt cirka en halvtimme vardera. I inledningen till alla intervjutillfällen togs 

syfte samt forskningsetiska grundregler upp med respondenterna. Sedan ställdes en inledande 

fråga om hur länge de arbetat som förskollärare, detta för att starta samtalet på ett lite mer 

avslappnat sätt. Efter det ställdes intervjufrågorna där respondenten fick tala väldigt fritt och säga 

såpass mycket eller lite de själva ville. Detta gjorde att vissa frågor ställdes med tillägget ”detta 

har ni redan belyst”. Dock ställdes alla frågor för att tömma dem på svar och få ut så mycket 
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empiri från respondenterna som möjligt vid intervjutillfällena. Vid alla intervjuer ställdes också 

följdfrågor för att få höra mer om vad respondenten talade om i situationen samt ge dem 

förståelse för att det de pratar om är viktigt och värt att lyfta. Respondenterna svarade utförligt på 

alla frågor. Vid fokusgruppsintervjun svarade förskollärarna inte på alla frågor individuellt utan 

de fyllde i där de tyckte att svar saknades, vilket ledde till att alla frågor fick utförliga svar 

gemensamt utav gruppen. 

 Intervjuerna ljudinspelades vid de tillfällen som besök ägde rum på förskolorna, vilket 

inträffade i tre fall utav fyra. Dessa inspelningar transkriberades sedan för att lättare kunna få 

reda på vad förskollärarna yttrade. Vid telefonintervjun fanns inte möjlighet till ljudinspelning 

och därför skrevs samtalet ned i form utav stödmeningar. Dessa stödmeningar samt 

ljudinspelningarna genomfördes för att lättare minnas vad som sagts under intervjuerna.  

 

4.4. Formulering av intervjufrågor 

Intervjufrågorna (se Bilaga 2), skrevs i samråd med handledare och godkändes av denne innan 

intervjuerna genomfördes. Kihlström (2007), menade att intervjufrågorna bör vara öppna frågor 

som tar utgångspunkt från frågeställningarna som i sin tur ger svar till syftet för uppsatsen. Detta 

är något som tagits fasta vid under formulerandet av intervjufrågorna. Vid utformandet av 

intervjufrågorna har även Vygotskijs och Piagets teorier tagits med. Intervjufrågorna sitter 

samman med att barnen lär i gemenskaper, vilket hör ihop med Vygotskijs proximala 

utvecklingszon. Detta då första frågan riktar sig mot hur de arbetar i barngruppen, vilket syftar 

till att alla gjort samma sak. Men även Piagets stadieteori finns representerad, då frågor finns 

som snuddar vid tanken av att en kognitiv progression finns. Dessa frågor är nackdelar och 

fördelar med arbetet med de yngsta samt arbete med ämnet mot olika åldrar. Intervjufrågorna 

sitter inte ihop med tidigare forskning på ett tydligt sätt, även om det finns koppling även där till 

att barn lär tillsammans i grupper, olika material och miljöer ger olika lärande och så vidare.  

 

4.5. Forskningsetiska principer  

Björkdahl Ordell (2007), skriver om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, där denne belyser de fyra krav som forskare måste 

ta hänsyn till när de gör en undersökning. Den första är informationskravet, vilket innebär att 

syftet med undersökningen måste meddelas till berörda personer. Den andra är samtyckeskravet 

som betyder att respondenter själva bestämmer över sin medverkan. Den tredje är 

konfidentialitetskravet, vilken innebär att personuppgifter så långt det är möjligt inte ska röjas 

om respondenterna. Den fjärde är nyttjandekravet, vilket betyder att undersökningen bara får 

göras för forskningsändamål. I ”God forskningssed” av Vetenskapsrådet (2017), står det att 

samtycke ska finnas från medverkande personer, deras identitet ska inte avslöjas och 

undersökningen ska genomföras med respekt för människorna som medverkar. Konfidentialitet 

innebär inte anonymitet, vilket i sin tur innebär att forskaren inte helt och hållet kan säga att 
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ingen kommer att känna igen svar som respondenter ger. Däremot ska forskaren inte sprida 

uppgifter utan skydda dem från obehöriga så långt det går (a.a.). Vidare lyfter de att forskaren 

kan använda sig utav kryptering av viss fakta för att skydda att uppgifter sprids. 

 Syfte har meddelats till förskolechefer vid de förskolor som intervjuerna genomförts på samt 

till de förskollärare som intervjuats. De har fått godkänna att medverka och bli ljudinspelade. 

Respondenterna har också fått veta att de kan avstå från att svara på någon av frågorna. Inga 

namn eller förskolors namn finns med i uppsatsen, med tanke på konfidentialitetskravet. 

Dessutom kommer all information som samlats in bara att finnas i denna uppsats.  

 

4.6. Bearbetning av resultat samt analysering 

De svar som kommit fram från intervjuerna har kategoriseras utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar och skrivits ut på ett sätt som gör det möjligt att hitta samband och olikheter 

mellan de olika svaren förskollärarna gett. Vissa saker som förskollärarna talade om har sorterats 

bort för att det inte var av relevans för denna uppsats. I ett senare stycke, Fördjupad analys, har 

empiri och tidigare forskning knutits samman med Piagets och Vygotskijs teorier.  
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5. Resultat och analys 

Resultatkapitlet nedan är uppdelat i två avsnitt. Detta för att stämma överens med syfte och 

frågeställningar på ett lämpligt sätt. Det första avsnittet behandlar respondenternas arbete med 

fysik och den andra delen handlar om respondenternas attityder.  

 

5.1. Arbete med fysik  

Här redovisas vilket arbetssätt förskollärarna som intervjuats har, hur de anser att de ska arbeta 

med fysik för att barnen på bästa sätt ska få till sig kunskap inom ämnet, om de använder 

begrepp kopplat till fysik samt vilket material och miljöer de använder sig utav. 

 

5.1.1. Arbetssätt  

Arbetet med fysik i förskolan hängde nära samma med experiment, teorier och hypoteser ansåg 

Förskollärare 3. Ibland startade det med en frågeställning som lärare eller barn kom med och som 

sedan utgjorde grunden för arbetet och utforskades närmare.  

 Experimenten kan genomföras i mindre grupp för att nå ett bättre resultat och en bättre 

arbetsmiljö för både barn och vuxna, menade Förskollärare 2. En grupp om max sex barn ansåg 

förskollärare 2 är en optimal grupp för att kunna stötta alla.  

 

Vissa behöver mer stöd och vissa är mer självgående. Det ska bli meningsfullt för 

dem som är med. 

 

Fysikaliska fenomen kan även utforskas genom att barnen får möjlighet att uppleva saker på 

olika sätt med hjälp av sina sinnen och sin kropp. Förskollärare 3 pratade om att de haft ljudlekar 

tillsammans med barnen där de lyssnade på olika ljud utan att de såg vad det var som lät och 

därefter fick barnen gissa från vad och varifrån ljudet kom. Andra gånger har barnen fått känna 

på olika vikt eller uppfatta vad som händer när tornet de byggde fick stabilitet, menade 

förskollärare 5. Förskollärare 6 ansåg också att barn undersöker med kroppen, i bland annan 

rutschkanan då de vissa gånger åker sakta och andra gånger fortare. Då kan de känna 

acceleration och friktion i kroppen och fundera runt varför det går olika fort. Förskollärare 6 sa: 

 

… åker fort en gång och sakta en annan, varför gick det så sakta denna gång? Tog 

strumporna emot? Vatten gör att det går snabbare. De använder sig själva.  

 

Ibland skapade förskollärarna tillfällen för barnen att undersöka fysikaliska fenomen vid 

samlingar där barnen fick spela instrument och spela i olika tonläge. Detta har använts för att 
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barnen ska få lyssna på och uppleva olika ljud, menade förskollärare 2. Även Förskollärare 1 

lyfte användandet av instrument, då barnen på dennes avdelning fick använda trummor och 

lyssna på ljudet. Barnen har också fått experimentera och uppleva volymskillnad i planerade 

aktiviteter. Förskollärare 1, 3 och 4 berättade att de arbetat med begreppen flyta och sjunka på 

olika sätt. Förskollärare 1 pratade om hur de visat enkel fysik för barnen och sa att de haft en 

balja med vatten och däri testat vad som flyter och sjunker, dessutom:   

 

… sånt som flyter tycker de är jättekul att trycka ner med handen och då ändras ju 

volymen i baljan. Det tycker de är jättekul. Så då har vi dragit ett lite sträck där 

volymen är från början, så trycker de ner, å då drar vi ett sträck, för då ökar ju 

volymen i baljan.  

 

I samband med denna aktivitet, pratade de också med barnen om begreppet ytspänning, sa 

Förskollärare 1. Detta för att det var ett naturligt sammanhang att lyfta just detta begrepp i, ansåg 

Förskollärare 1. Förskollärare 3 talade om att vissa barn istället benämnt att föremålet drunknar 

när det heter att det sjunker. 

 

Dessutom har många av förskollärarna arbetat med vattnets tre former, flytande, fast och gas på 

olika sätt i styrda aktiviteter tillsammans med barnen i ålder ett till tre år. Förskollärare 3, sade 

att de bland annat har arbetat med att gestalta vattnets kretslopp i sällskap med barnen, de har då 

kokat vatten och sedan samlat vattenångan i glas för att se det bli till vattendroppar igen. De har 

även frågat barnen vad de tror händer om man ställer ut vatten utomhus när det är kallt. 

Förskollärare 4, 5 och 6 belyste att de hade hängt upp ballonger med vatten i och ställt ut små 

isskulpturer skapade av vatten som frysts i sandformar, för att se vad som hände med dem. 

Förskollärare 6 sade: 

 

Å så hängde vi upp sådana former, sandformer och frös vatten i dem och så 

hängde vi ut dem här … tillslut började det tina, för det blev varmt utav solen och 

de började smälta och tillslut så var det bara snörena kvar. 

 

Förskollärare 5 berättade att de även arbetat med ljus och mörker med de barn som är tre år 

gamla. Barnen fick då gå in i ett nedsläckt rum och undersöka med hjälp utav ficklampor. Även 

förskollärare 2 har använt sig utav ficklampor där barnen fick uppleva hur det var att använda 

detta föremål.  

 Förskollärare 1 pratade om ett annat tillfälle då de tillsammans med barnen undersökt om 

fenomenen ljus och skuggor. De hade tagit in en overheadapparat som barnen mellan ett och tre 
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år fått använda för att se sin skugga avbildas mot väggen med hjälp utav apparaten. Dessutom 

lade barnen saker på overheadapparaten och såg dem avbildas i större format på väggen.  

 En annan styrd aktivitet som Förskollärare 2 tog upp vad när de tog fasta vid barnens 

upplevelse av vinden som blåste dem i ansiktet:  

 

… det blåste väldigt mycket, ställde man sig mot vinden så kände man det, löven 

såg ut som om de snöade. Då hämtade vi plastpåsar och skulle se om vi kunde 

fånga blåsten, luften och vad som händer om man låser in den i en påse, kan man 

det? Barnen stod själva och blinkade väldigt mycket för att de blåste så mycket. 

Då tog vi tillvara på tillfället för att uppleva det som hände just där och då. 

 

De har även undersökt luft genom att blåsa upp ballonger som de släppt iväg. Vilket är något 

som även förskollärare 3 har arbetat med tillsammans med barnen.  

 

Vid andra tillfällen sker fysikaliska arbeten på barnens eget initiativ i vardagliga situationer, 

menade Förskollärare 2 som sa: 

 

Helt plötsligt ser man någon vid rutschkanan och provar att släppa ner olika 

leksaker, där har du ju också fysik och teknik … med lutande planet, tyngdkraft… 

 

Här skedde även ett undersökande av underlag och vad det har för betydelse för hur långt 

föremålet åker iväg.  

 Förskollärare 1 skildrade en liknande händelse då begreppen lutande plan, rörelse och friktion 

undersöktes utav barnen. Några pojkar på dennes avdelning hade stått vid en ramp inomhus och 

släppt bollar på den för att se hur långt de rullade. Barnen gick sedan och hämtade taktilplattor 

med olika underlag för att se om de rullade ner för rampen, vilket de inte gjorde då de är gjorda 

av gummi.  

 

Det är ju fysik i allra högsta grad, där de står och undersöker, varför rullar inte de 

här och de la upp fem stycken olika sånahär plattor då, men alla var ju av gummi 

av olika slag, men inget rullade, så tillslut så satte sig en kille å åkte själv då, för 

att se, men jag åker ju och jag har ju liksom, det blir ju rörelse av mig då. Å det är 

fantastiskt att se små barn hur de faktiskt, de är ju fysik, och hur de anammar det 

fast de egentligen inte har de begreppen än men man undersöker det. 
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Förskollärare 1 arbetade tillsammans med sina kollegor på ett lite annat sätt än vad övriga 

förskollärare i de andra förskolorna som undersökts i uppsatsen gjort. De delade in arbetet på ett 

tydligare sätt där de menade att barnen i olika ålder ska få med sig naturvetenskapliga fenomen 

och även fysik i olika teman. Tema vatten, ljud, rörelse, luft samt ljus förs in i arbetet i olika steg 

under de år barnen är på förskolan. Förskollärare 1 sa:  

 

Vi börjar oftast med vatten men då kan man ju absolut ta in ljud, rörelse, luft och 

ljus också i själva vattentemat då. 

 

5.1.2. Lära om vardagsfysik 

För att arbeta med fysik i förskolan krävs att lärarna tar på sig ”fysikglasögonen” och förenklar 

naturvetenskapens ämnesområden, yttrade förskollärare 1. Dessutom sa förskollärare 1 att: 

 

Även om de inte pratar, så har de stött på det, det är väl det som är grejen här helt 

enkelt att vi försöker synliggöra vardagsnaturvetenskapen helt enkelt.  

 

Förskollärare 2 ansåg att barnen utforskar fysik och annat hela tiden, i sin vardag. Förskollärare 5 

menade att barn i ålder ett till tre år synnerligen befinner sig i nuet, vilket gör att lärare måste 

fånga ögonblicken då barnen visar intresse för något speciellt. Det gör också att arbetet inte kan 

planläggas långt i förväg, ansåg förskollärare 5. Förskollärare 4 poängterade att lärare måste ta 

tillvara lärandetillfällen som erbjuds:  

 

Vi måste vara i stunden mer och köra på det som barnen är intresserade utav just 

då. Snarare än att vi kan dra det vidare till resten av terminen.  

 

Förskollärare 4 poängterade att det är barnens tankar, funderingar och slutsatser som är viktiga 

inom allt arbete i förskolans kontext. För att få tag i dessa bör barnen få undersöka och få frågor 

om vad de tror sker, istället för att lärare levererar ”rätt” svar till dem. Förskollärare 5 menade att 

lärare måste vara medupptäckare gemensamt med barnen och upptäcka tillsammans: 

 

Vi måste vara medupptäckare med ungarna, det blir härligt att man får, oj blev det 

så eller jaha tänkte du så, att barnen får se att vi vuxna heller inte alltid vet hur det 

är.  
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Förskollärare 2 ansåg att lärare bara kan erbjuda barnen det som barnen är redo för och lägga 

utmaningarna på en nivå där det inte blir för lätt eller för svårt för barnen.  

 

Jag måste ju lägga mig på en nivå som ger något, inte bara på en nivå som de 

redan kan.  

 

Barnen behöver få tänka till för att klara uppgiften men ändå inte känna att de inte kan klara den, 

ansåg förskollärare 2. Dessutom belyste förskollärare 2 att barnen behöver få olika 

svårighetsgrad och förklaring på olika sätt, då de befinner sig på olika nivå i sin utveckling och 

lär sig på olika sätt.  

 

Kanske måste utmana någon lite mer för att den personen är där den är medan 

någon annan är i startgropen. 

 

5.1.3. Fysikaliska begrepp  

Respondenterna i denna uppsats hade delade meningar om de bör använda naturvetenskapliga 

termer i sällskap med barnen eller inte. Förskollärare 2 ansåg att det inte är där de bör börja utan 

i istället undersöka fenomenen tillsammans med barnen, då barnen ännu inte har utvecklat sitt 

språk. Förskollärare 2 belyste att: 

 

 Jag är nog inte jättebra på att använda begrepp, så som friktionskraften eller 

tyngdkraften. Lutande planet använder vi ju för det har varit så tydligt när barnen 

bygger eller kör med bilar.  

 

Förskollärare 2 menade att barnen prövade begreppen med sina sinnen och utforskade genom att 

göra saker. Exempelvis använde barnen lysknappen och tände/släckte lampan. Då belyste läraren 

det som att de tände/släckte och gick inte djupare in på vad som hände inuti sladdarna.  

 Förskollärare 1 poängterade att rätt begrepp skulle användas. Detta då barnen senare i skolans 

värld då redan blivit bekanta med dessa termer. Förskollärare 1 menade på att även om barnen 

ännu inte har språket tar de ändå till sig begreppen.  

 

 … de lagrar ju ordförråd å även om det är ett svårt begrepp så har vi pratat om att 

det är lika bra att säga det rätta begreppet så de har hört det än att man kringgår 

och hittar nått hittepåord eller någonting som inte alls hör ihop. Så det har vi 
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bestämt här i huset att vi använder rätt begrepp, det gör vi, det tycker vi är viktigt 

faktiskt. 

 

Även förskollärare 4 ansåg att lärare inte bör vara rädda för att använda rätt termer inom alla 

ämnesområden, inte enbart fysik.  

 

Presenterar inte vi begreppen för dem så blir de inte naturliga i barnens ordförråd 

eller i vårt sätt att prata med dem. 

 

Förskollärare 5, som arbetade inom samma arbetslag som förskollärare 4 menade att avancerade 

begrepp inte alltid använts. Det är istället upplevelsen som är viktig i vissa fall. Exempelvis när 

jästen fick degen att svälla, gick de inte in på den kemiska förklaringen, utan barnen fick endast 

uppleva att det hände.  

 

Då fick barnen synligt se hur fort det gick när man hade varm degvätska kontra 

det kalla men sen att gå vidare in på det tekniska eller kemiska det gjorde vi inte 

… det var mer upplevelser.  

 

Förskollärare 5 belyste att det ställer krav på lärarna att kunna förklara och ge rätt begrepp.  

 

5.1.4. Material och miljöer  

Förskollärare 1 ansåg att de har mycket material att arbeta med riktat till ämnet fysik. Det beror 

på att de har arbetat med detta ämne under en lång tidsperiod och därför sparat på sig material. 

De har material till att arbeta med friktion, ljus, ljud, rörelse, vatten samt luft.  

 När barnen utforskar om vad som rullar och inte och undersöker friktionsbegreppet bemöter 

förskollärare 1 det:  

 

Jag bemöter det med att ta fram annat material … dels sånt som jag vet kanske 

inte rullar alls, så de verkligen får se det här fenomenet igen att vissa saker får 

man faktiskt inte i rörelse, å vissa saker de bara rullar ju jätte-, jättefort så det 

jobbar vi med å dels så ska vi jobba med då att ta fram också olika underlag så vi 

har pratat om filt, wellpapp, vi har pratat om sån här plast så att det blir glatt så att 

det blir ännu halare, så det rullar ännu fortare. Sen har vi också pratat om att man 

kan gå ut å göra det ute med å leta upp en liten kulle ute och se vad som händer 

med samma material inne å vad som händer med det ute … 
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Förskollärare 2 tyckte tvärtom att de hade dåligt med specifikt material att arbeta med i 

naturvetenskapliga ämnen. De hade fått göra sig av med mycket av det material de förfogade 

över för att bli en giftfri förskola och hade inte ekonomi att ersätta allt de slängt. Däremot 

påpekade förskollärare 2 att material som egentligen var till för annat även kunde använts i 

arbetet med fysik.  

 

Hittar nog mycket material ute, eller det material vi har fast det inte är tänkt att det 

ska vara till det.  

 

Baljor, sugrör, diskmedel samt vispar kan bli bra verktyg vid undersökande av vatten och 

bubblor.  

 Både förskollärare 1 samt förskollärare 4 belyste vikten av att material ska vara på barnens nivå 

i miljön. Barnen ska kunna gå och undersöka när de själva känner sig redo för det. Förskollärare 

1 sa: 

 

Vi lär ju på så olika sätt, en del barn kanske behöver se det två, tre dar för att sen 

våga gå fram och liksom testa, en del testar ju direkt och kastar sig över det.  

 

Det är även viktigt att vi lärare introducerar materialet för barnen, ansåg förskollärare 4.  

 

5.2. Respondenternas attityder 

Detta avsnitt klarlägger vad förskollärarna har för åsikter om fysik, var de får sin inspiration 

ifrån, om de fått någon vidareutbildning samt vad de ser för möjligheter/fördelar samt 

hinder/nackdelar om ämnet fysik i förskolan.  

 

5.2.1. Åsikter om fysik 

Alla sex respondenterna var överrens om att fysik är något som ses som svårare än vad det 

behöver vara. Förskollärare 1 menar att: 

 

Det första när man tänker på fysik så är det, alltså, det låter väldigt avancerat och 

krångligt. 
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Förskollärare 4 och 5 menade att de arbetar med fysik och dess fenomen men att de inte 

benämner det som fysik och inte tänker på att de arbetar med det, trots att det är det de gör. 

Förskollärare 5 sa:  

 

Vi har ju aldrig tänkt att nu ska vi jobba med fysik, vi har inte haft det begreppet. 

Men vi arbetar kring det ändå. 

 

Förskollärare 2 samt 3 belyste att de inte heller benämner att de arbetar med fysik utan pratar om 

det som naturvetenskap. Detta då de naturvetenskapliga ämnena är svåra att skilja åt. Vilket är 

något som även förskollärare 4 tycker:  

 

Svårt att skilja naturvetenskap från fysik eller fysik från naturvetenskap, vad som 

är vad, man är inne och snuddar på allt.  

 

5.2.2. Inspirationskällor och vidareutbildning 

Förskollärare 1 menade att de har tagit mycket inspiration från olika hemsidor och sociala 

medier. Exempelvis lektion.se samt facebooksidan – naturvetenskap för förskolor. Dessutom har 

de tagit inspiration från teknikförskolan i Ystad och Tom Titts experiment i Södertälje. 

Förskollärare 6 benämnde boken Russinhissen som en källa att hitta olika experiment i som kan 

användas i arbetet med fysik. Även förskollärare 3 belyste att boken Russinhissen har varit 

inspirationskälla för arbete med olika experiment kring ljud, ljus, magneter samt värme. 

 Ingen av respondenterna sa att de eller deras kollegor fått någon vidareutbildning i fysik. 

Däremot sa förskollärare 3 att de fått en föreläsning knutet till boken Russinhissen, som de sedan 

arbetade med ett tag i verksamheten men efter en tid tappade fokus från. Förskollärare 1 och 2 

belyste att vissa av deras arbetskamrater däremot fått vidareutbildning inom teknik. Förskollärare 

2 sa att flera av dem gått tekniklyftet och framförde att den information och kunskap som de då 

fått med sig, i och med kursen, har de som gått den sedan fört vidare till övriga kollegor inom 

samma förskola. På så sätt har de fått inspiration och kunskap från varandra. Såväl förskollärare 

1 som 4 poängterade att de gärna vill ha vidareutbildning inom ämnet fysik. Förskollärare 4 

betonar att de vill ha en: 

 

… kurs som får upp ögonen vad gäller detta. Hur jag kan jobba med det, … 

Behöver en igångsättare.  
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Förskollärare 1 sa att lärare bör fördjupa sina kunskaper kring olika saker under sin yrkeskarriär. 

Är det något som de inte vet bör de läsa på om det eller titta i material från arbeten som de gjort 

tidigare för att finna inspiration.  

 Lärare bör inte vara rädda för ämnet fysik, ansåg förskollärare 1. Istället kan de dela upp arbetet 

i olika ansvarsområden som de delar mellan sig. Exempelvis kan någon lärare ansvara för vatten, 

någon för ljus och någon annan för ljud. Förskollärare 1 menade att varje lärare då kan: 

 

… se till att det fanns material, att det fanns böcker, uppslag kanske lite man har 

letat på nätet eller tittat. En bok man kan jobba med eller få inspiration och sen 

göra det till sitt. 

 

5.2.3. Möjligheter och fördelar samt hinder och nackdelar  

Respondenterna fick frågan vad de ser för möjligheter och fördelar att arbeta med fysik med barn 

från ett till tre år. Förskollärare 4 tyckte att det är härligt att arbeta med små barn, detta för att:  

 

Jag tycker det är härligt att arbeta med små barn, jämfört med de lite äldre, det är 

många gånger att de inte har bestämt sig för vad som är rätt eller fel än utan alla 

tankar bara flödar fritt och har de då språket så blir det lättare för dem att få fram 

det så klart. Det kan komma så vitt skilda tolkningar kring en händelse eller 

problem. 

 

Detta är något som även förskollärare 3 belyste och sa att fördelen med små barn är att de inte 

har några förutfattade meningar om vad som kommer att hända utan upptäcker med glädje om 

olika fenomen och händelser. De har många idéer, menade förskollärare 3 då dessa små barn inte 

har så stor erfarenhet av omvärlden ännu.  

 Förskollärare 1 menade att arbetet med de yngsta också är mer kravlöst. Barnen får utforska 

fritt och kanske inte med en enda tanke på att det är just fysik de sysslar med. Barnen är bara i 

stunden och upplever och lär sig, sa förskollärare 1. Förskollärare 2 ansåg: 

 

Fördelen är ju att de är så sugna på att vara med på allt. De är sugna på att lära sig. 

 

Barnen är intresserade och upplever i stunden, det gör att lärare måste vara mera kreativa i 

aktiviteterna och fånga och hålla kvar barnens intresse där och då, menar förskollärare 4. Ett 

hinder kan vara att barnen inte ännu har sitt språk vilket gör att frågor som ställs till dem inte kan 

ha utförliga och resonerande svar, poängterade förskollärare 4 och sa:  
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Det är väl snarare att man måste vara mer kreativa i aktiviteten då språket inte 

alltid finns där. Frågor kanske inte alltid får respons. 

 

Även förskollärare 2 menade att språket kan vara ett hinder, då lärare inte vet hur mycket 

ordförståelse barnen tagit till sig då de inte ännu kan säga orden själva. Dessutom menade 

förskollärare 2 att barnen i denna ålder inte har samma uthållighet som äldre barn, vilket innebär 

att de oftare byter aktivitet. Förskollärare 2 sa: 

 

Kan utmana äldre barn på ett annat sätt, vad gäller uthållighet, alltså att kunna 

hålla på mycket längre, ett till tvååringar byter fokus mycket. Annat resonemang 

med äldre barn än man kan ha med de yngre barnen. De har inte sitt språk. 
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6. Fördjupad analys  

Denna analysdel sammanbinder tidigare forskning samt empiri med teorier av Piaget och 

Vygotskij (Se 3.4. Teorianknytning).  

 Respondenterna anser att de som lärare bör ta på sig fysikglasögonen och tydliggöra 

vardagsnaturvetenskapen för barnen. De menar att arbetet ofta sker med antingen hela 

barngruppen eller uppdelat med max sex barn vid varje tillfälle. Detta kan tolkas som att de vill 

att alla barn ska vara med och upptäcka alla fenomen men att alla barn inte behöver göra allt 

samtidigt, då det skapar oordning och gör att lärare inte kan ge barnen den uppmärksamhet och 

det stöd de behöver. Dessutom kan det vara svårt att få grepp om barnens intressen om de arbetar 

för många i samma grupp, på samma gång. Respondenterna belyste att de borde ta tillvara på 

tillfällena då barnen är intresserade av något specifikt, då små barn ofta undersöker i nuet. Lärare 

kan också förväntas utmana barnen på olika sätt då de befinner sig på olika kunskapsnivåer, de 

bör lägga lärandet på rätt nivå, inte för svårt och inte för lätt. Detta kan knytas till Vygotskijs 

teorier om att barn lär tillsammans med andra som utmanar dem i den proximala 

utvecklingszonen, vilket Dale (1998), Bråten & Thurmann-Moe (1998) samt Partanen (2007), 

skriver om.  

 En av lärarna menade att barnen inte ännu har språket och därför har svårt att ta till sig 

begreppen. På grund av det fick barnen upptäcka fenomenen men fokus lades inte vid att de 

skulle lära sig orden. En annan förskollärare sa att barnen tar till sig begreppen och lagrar dem i 

sitt ordförråd, även om de ännu inte själva kan säga ordet. Då inför de begreppen i mening att 

barnen sedan när de börjar skolan redan ska ha med sig dem i sin ordskatt. Alla respondenterna 

menar att barnen utforskar begreppen genom olika undersökningar och med hjälp utav sina 

sinnen. Detta kan kopplas samman med Piagets tankar om det sensomotoriska stadiet där barn 

innan två års ålder befinner sig och där de genom handlingar och sinnen får till sig kunskap 

(Halpenny & Pettersen, 2015). Vygotskij ansåg att barn tänker genom sina sinnen istället för att 

tänka med ord. Därför är det viktigt menade han att barn får chans att koppla ihop begrepp med 

vardagliga sammanhang. Finns endast ett litet ordförråd har barnen ingenting att koppla samman 

erfarenheterna med. Därför är det också viktigt att barnen får samma ord i många sammanhang 

(Partanen, 2007). Barnen adapterar kunskap genom att tillägna sig nya erfarenheter samt 

ackommodera ihop ny kunskap med det de redan vet (Halpenny & Pettersen, 2015). Därför ska 

inte förskollärare vara rädda för att prata om även de svåra orden tillsammans med barnen, i 

anslutning med en förklaring så att barnen kan förstå fenomenet och begreppen. På så sätt får 

barnet se något hända, höra förklaring och begrepp för vad som sker och undersöka vidare själva 

och med andra. Då kan barnen tillägna sig ny kunskap snabbare och förstå fortare än om 

begreppen förklaras senare. Barnen kommer genom hela livet adaptera kunskap genom att lära 

sig nya saker, alltså assimilera och viss kunskap kommer att ”krocka” med den redan befintliga 

kunskapen barnen har och därför behöva ackommoderas, det vill säga göras om till ny kunskap 

för att barnen ska kunna förstå. Därför krävs olika aktiviteter där barnen arbetar med samma 

fenomen för att de lättare ska kunna lära sig att dessa fenomen kan te sig olika.   
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7. Diskussion 
Detta är de avslutande avsnitten i denna uppsats där de tankar som väckts under arbetets gång 

diskuteras. Här reflekteras bitar från tidigare forskning, empiri, teori samt tas erfarenheter från 

praktikperioder och vikariat upp.  

 

7.1. Dela upp naturvetenskapen eller inte 

Frågan om förskollärare ska dela upp det naturvetenskapliga ämnet i sina fyra delar har 

uppkommit under arbetets gång. Det finns inget bra svar på detta. Barnen behöver få kunskap om 

att fysik är en del utav det naturvetenskapliga området och därmed behöver lärarna belysa att de 

arbetar med naturvetenskap men barnen behöver även få kunskap om vad fysik, kemi, teknik och 

biologi innebär och därför kan lärarna även nämna att de arbetar med exempelvis fysik i sådana 

arbetssituationer. Ska detta ske behöver lärarna få kunskap själva om vad fysikarbete kan vara 

med barn i ålder mellan ett och tre år, och även med de äldre barnen på förskolan.  

 

7.2. Tillgång till verktyg 

Det är den sociala miljön som barnen befinner sig i som bidrar till vilka begrepp och fenomen 

som barnen har möjlighet att lära sig, menade Dale (1998). Både inomhusmiljöer och 

utomhusmiljöer kan inspirera på olika sätt. Inspirationen som finns, bidrar till vad barnen vill 

lära sig. Finns tillgång till olika verktyg, exempelvis måttband, vågar och termometrar bidrar det 

till att arbetet blir på ett specifikt sätt, där olika saker kan undersökas med mer tillförlitlighet än 

om mätningen skulle behöva ske enbart med hjälp utav kroppen eller uppskattningsförmågan. 

Därigenom får barnen även kunskap i hur de ska hantera dessa verktyg redan innan de börjar 

skolan, där sådana verktyg används. Därför kan denna typ utav verktyg med fördel plockas in i 

lärtillfällena redan i förskolan. Dessa verktyg kan koppla samman med Vygotskijs tankar om 

mediering.  

 

7.3. Vidareutbildningens effekter  

Lärarnas kunskap och intressen bidrar också till vad barnen kan få möjlighet att lära sig. Lärarna 

ute i förskolorna i Sverige idag kan behöva få en vidareutbildning i vad fysik skulle kunna vara, 

vilket respondenterna i denna uppsats yttrade. Får förskollärarna gå en kurs i naturvetenskap med 

inriktning mot fysik kan de lättare få syn på det i barnens vardag och tydligare och mer fördjupat 

arbeta med det. De kan genom det dessutom få stöd i vad de skulle kunna göra för aktiviteter och 

inte längre tänka att det är något som de jobbar med men att de inte lägger fokus vid att de 

egentligen gör. Genom att få mer kunskap kan lärare lättare bemöta barnens spontana frågor 

samt ge barnen både det vetenskapliga ordet och det mera vardagliga uttrycket. Vilket är något 

som lärare behöver bli bättre på. Lär sig barnen båda benämningarna ger det dem större 
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förståelse om olika delar inom fysik och naturvetenskap när de blir äldre. Det är intressant att 

fundera runt vilka begrepp som kan anses vara för svåra, då många respondenter säger att det 

finns sådana. Det är också intressant att det är förskollärare 1 som har arbetat med fysik länge 

och har mycket material som är den lärare som säger att barnen behöver höra svårare begrepp.  

 

7.4. Stöd i kunskapsutveckling 

För att barn ska lära sig abstrakta fenomen och begrepp krävs att de får förstahandserfarenheter, 

menar Smith (2010). Genom att få utforska i grupp med andra, se, uppleva och med hjälp av alla 

sina sinnen experimentera får de med sig kunskaper. Genom ”sustained shared thinking”, där en 

barngrupp med gemensamt mål arbetar med exempelvis fysik och där barns intresse är i fokus, 

kan barn lära mycket mer än om detta gemensamma syfte i aktivheten inte skulle finnas, menar 

Smith.  

 Kanske är det lättare för barnen att känna detta gemensamma syfte i de aktiviteter de själva 

väljer, vilket till viss del kan ses i respondenternas svar, främst i den aktivitet där några pojkar 

utforskade om friktion vid en ramp. Där beskrivs att pojkarna är väldigt hängivna till sitt 

undersökande och verkligen samarbetar för att förstå fenomenet. Till viss del kanske detta även 

kan uppnås vid planerade aktiviteter, främst då lärare är entusiastiska och lockar med sig barnen 

på ett roligt och lärorikt sätt med mycket frihet för barnen i det de arbetar med. Det krävs nog 

även att läraren kan se barnens intresse och lyfta upp det till ytan för att locka dem in i 

sysselsättningar. Annars kan det nog lätt bli så att lärare tappar barnens uppmärksamhet och att 

barnen vill gå och göra något annat.  

 Barnen kan utforska mycket på egen hand och lära sig om sin omvärld men de behöver lärare i 

sin närhet som poängterar ut att de sysslar med fysik vid de tillfällen de gör det och som ger dem 

begrepp för olika fenomen. Detta för att barnen ska kunna förstå att det är det de sysslar med 

menar Elstgeest & Harlen (1996), Larsson (2013) samt Gustavsson (2017).  

   I situationer där fysikaliska fenomen är i centrum ska barnen få komma med sina egna 

hypoteser som arbetet kan kretsa runt. Lärare behöver inte alltid rätta barnen och ge dem 

”korrekt” svar utan kan leda barnen att komma på vad den logiska förklaringen skulle kunna 

vara. Förskollärare 5 sa att de vuxna inte alltid vet hur saker fungerar utan kan vara 

medutforskare tillsammans med barnen. Dessutom kan det vara lärorikt att höra vad barnen har 

för svar om vad de tror händer och varför. På grund utav detta är det viktigt att inse sina 

begränsningar, kunna ta till olika verktyg för att ta reda på saker, lära tillsammans med barnen 

och inte enbart lära barnen. Det är nog viktigt att barnen får kunskap om att alla vuxna inte alltid 

har svar på allt utan också behöver lära sig olika saker, detta kanske kan stärka barnens 

självförtroende och självkänsla både i stunden och inför framtiden. Att kunna lära de vuxna 

något gör att barnen växer som människor.  
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7.5. Olika material samt tilltro till barnen 

Förskolor har också olika utgångspunkter utifrån deras ekonomi. Bättre ekonomi kan leda till att 

förskolan kan köpa in dyrare material som är mer specificerat till de naturvetenskapliga 

ämnesområdena. Förskollärarna har framhävt att sådant material emellertid inte behövs för att 

kunna arbeta med fysik i förskolan. Vilket är något som även Elstgeest & Harlen (1996), samt 

Larsson (2013), betonar. Lärarna använder material som inte kostar något alls, exempelvis 

vardagsmaterial och naturmaterial i arbetet istället. Alla förskollärare sa också att de vill att 

materialet ska finnas på barnens nivå, för att barnen ska kunna undersöka när de själva vill och 

vågar. Kanske skulle lärare kunna bli bättre på att våga låta barnen utforska material på egen 

hand. Idag kan upplevas en rädsla från förskollärarens sida att barnen inte skulle kunna klara av 

att hantera visst material helt själva och att barn kan ha sönder material om de får fri tillgång till 

det. För att detta ska fungera krävs möjligtvis att lärarna pratar med barnen om hur de ska 

hantera saker varsamt samt att lärarna ger barnen tillit, då kan nog barnen mer än vad vi ibland 

verkar tro att de klarar. Det är med ganska hög sannolikhet sådana miljöer lärare och barn lär 

bäst i. Miljöer som ger barnen tillåtelse att när de själva vill, undersöka material och fenomen, 

experimentera, ställa slutsatser och testa sina hypoteser och få roliga och lärorika resultat. Frågan 

är hur lärare skapar dessa miljöer på bästa möjliga sätt för just deras barngrupp. Antagligen 

tillsammans med barnens egna tankar om hur de vill att det ska vara. Vilket kan vara svårt att få 

tag i om barnen inte ännu har sitt språk.  

   

7.6. Metoddiskussion  

Anledningen till att intervju valdes i denna uppsats var för att få reda på bland annat vad 

förskollärare tänker om ämnet fysik tillsammans med barn i ålder ett till tre år. Enkäter kunde ha 

används då även enkäter tar reda på åsikter. Enkäter når dessutom ut till fler respondenter på 

samma gång vilket skulle ha gett en större bild av hur och med vad arbete inom fysik kan handla 

om i förskolans lägre åldrar samt förskollärares tankar med det. I denna studie var det viktigt att 

kunna ställa följdfrågor på ett enkelt sätt, vilket inte är enkelt i enkätstudier. Därför valdes 

enkätmetoden bort.  

 Även observationer kunde ha använts i undersökandet av hur förskolor arbetar med fysik. 

Kanske i kombination med intervjuer, för att bekräfta förskollärarnas svar. Detta valdes bort på 

grund av tidsbrist samt utförliga svar från respondenterna som gav mycket kunskap som svarar 

mot frågeställningarna och syftet i denna uppsats.  

 Möjligen är respondenterna för få i denna uppsats, de är endast sex stycken som svarat att de 

ville medverka. Detta innebär att reliabiliteten är låg och därmed är det även svårt att säga om 

resultatet gäller för flera lärares arbete. Fler respondenter skulle vara att föredra, då skulle 

resultatet bli mer trovärdigt om vad förskollärare arbetar med tillsammans med barnen och vad 

de har för åsikter kring sitt arbete. I och med detta bör fler undersökningar göras inom området 

fysik med de allra yngsta barnen i förskolans kontext. Erfarenhetsmässigt kan emellertid hävdas 
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att de flesta lärare skulle svara liknande på intervjufrågorna. De flesta förskolor arbetar för att 

barngruppen ska få med sig likvärdig kunskap upp i skolans värld. De arbetar också gärna med 

att alla i barngruppen ska få göra samma saker, dock inte samtidigt, utan i mindre grupper. 

Dessutom är det troligtvis så att fysik, som är ett nytt fenomen i läroplanen, ses som något svårt, 

något som de arbetar med utan att riktigt tänka på att det är just fysik de berör. Möjligtvis är det 

också så att förskolegrupperna arbetar med naturvetenskap i stort utan att bryta ner det i teknik, 

fysik, kemi eller biologi.  

 

7.7. Förslag på framtida forskning  

Det vore intressant att undersöka på vilket sätt lärare tycker att fysik är svårt, vad det är som gör 

att de anser det. En annan forskningsfråga skulle kunna vara vad lärarna skulle vilja ha 

vidareutbildning inom för att kunna arbeta bättre inom förskolekontexten och om de har något 

förslag på hur denna vidareutbildning skulle vara uppbyggd. Dessutom vore en studie med fler 

förskollärare i frågan om att benämna rätt begrepp eller inte i undervisningen intresseväckande 

att utföra. Andra möjliga forskningsområden skulle vara: Vill de flesta förskollärare dela grupper 

med barn mellan ett och tre år i mindre arbetsgrupper? Poängterar förskollärare i allmänhet 

arbetet som naturvetenskap eller går de djupare in på ämnets fyra områden? Dessutom bör fler än 

ett geografiskt område studeras i kommande undersökningar. Eventuellt kan en 

observationsstudie genomföras fristående eller i samband med intervjuer för att ge mer vidd av 

hur de arbetar i förskolorna.   

 

7.8. Pedagogiska implikationer 

Lärare bör också både uppmärksamma och hjälpa barnen att förstå när de självmant sysslar med 

fysikaliska fenomen och då ge dem rätt begrepp, då vardagshändelser kan ge ett tydligare 

samband till fysikaliska begrepp. Dessutom bör lärare skapa gemensamma arbetstillfällen för 

barnen där de kan få undersöka med hjälp utav sina sinnen och titta, lyssna, känna och/eller 

smaka sig genom experiment. Detta för att barnen i grupp med andra kan lära mer än individuellt 

och för att vuxna har ansvaret för att barnen arbetar med allt de behöver innan de börjar skolan. 

Kanske är det också bättre att arbeta med fysikverb istället för substantiv, då barnen kan 

applicera verben på fler fenomen och därmed få mer fördjupad kunskap.  
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Bilaga 1 

Missiv 

Hej!  

Jag heter Sara och jag studerar till förskollärare på Linnéuniversitetet i Kalmar. Nu i min sista 

termin ska jag genomföra ett examensarbete. Syftet med denna C-uppsats är att undersöka hur 

förskolor arbetar med fysik tillsammans med barn i ålder ett till tre år. Dessutom vill jag 

undersöka vad lärare har för inställning till att arbeta med detta ämne med dessa små barn.  

  

För att samla empiriskt material till detta skulle jag vilja intervjua en eller två lärare på er 

förskola som arbetar på småbarnsavdelningen, alltså tillsammans med barn i denna ålder. Under 

intervjutillfället kommer jag att göra en ljudinspelning för att minnas vad vi sagt.  

Jag följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det betyder att ljudinspelning kommer att 

raderas så fort jag klarat denna uppsats. Det material jag samlar in kommer inte spridas vidare till 

obehöriga utan bara användas i denna uppsats. Varken namn eller vilken förskola ni arbetar på 

kommer att framkomma i examensarbetet utan kommer att skrivas med fiktiva namn.  

  

Jag kommer att kontakta er per telefon, ”här skrev jag när”, så att vi möjligtvis kan boka in ett 

intervjutillfälle. 

Har ni några frågor tveka inte att kontakta mig!   

Mail och telefonnummer till mig skrevs här. 

  

Handledare: Jan Perselli  

Mail och telefonnummer till handledare skrevs här. 

  

Med vänliga hälsningar,  

Sara Nordh 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Frågade i början hur länge respondenterna har jobbat inom yrket och tillsammans med barn, 

vilka åldersgrupper de arbetat med och hur länge de arbetat med barn i ålder ett till tre år.  

 

Vad är fysik för dig? 

 

Arbetar ni med fysik och i så fall hur arbetar ni med det i barngruppen? 

 

Har ni fått någon utbildning om hur ni bör arbeta med naturvetenskap och fysik, när,  

hur omfattande? 

 

Kan du beskriva det material ni använder i arbetet kring fysik?  

Tycker du att det fattas något material? 

 

Vad tycker du att det finns för möjligheter och fördelar med att arbeta med de yngsta barnen med 

ämnet fysik? 

 

Finns det några hinder och nackdelar? 

 

Hur riktar ni in arbetet med ämnet mot de olika åldrarna? Syns det i miljön och i så fall hur? 

 

 

 


