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Abstract 

The aim of this study is to investigate pedagogues thoughts of how and where they work with 

physics in pre-school. The study is about pedagogues’ views of physics and also about their 

experiences working with it in pre-school.  

The study was conducted using qualitative semi structured interviews and this method was 

used to provide room to ask follow-up questions during the interviews. Eight pedagogues 

participated in the study. The result shows that physics, among other things, is a subject that 

several pedagogues find difficult. The majority of the pedagogues prefer to work with teacher-

controlled experiments and most of the time this takes place indoors. The reason why they 

want to control the work with physics is because they then have time to prepare the 

experiments in advance. Seven of eight pedagogues believe they need further education to 

become more aware of what physics is and how they can work with it.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att undersöka vad pedagoger har för tankar om hur och vart 

de arbetar med fysik i förskolan. Undersökningen handlar både om vad pedagoger har för syn 

på fysik och hur de upplever att det är att arbeta med det i förskolan. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer och 

denna metod användes för att ge utrymme till att ställa följdfrågor under intervjuerna. Åtta 

pedagoger deltog i undersökningen. I resultatet framkommer bland annat att fysik är ett ämne 

som flera av pedagogerna upplever som svårt. Majoriteten av pedagogerna arbetar helst med 

lärarstyrda experiment och detta sker mestadels inomhus. Anledning till att de vill styra upp 

arbetet med fysik är att de då har möjlighet att i förväg förbereda experimenten. Sju av åtta 

pedagoger anser sig behöva vidareutbildning för att bli mer medvetna om vad fysik är och hur 

de kan jobba med det.  

 

Nyckelord 

Fysik i förskolan, naturvetenskap i förskolan, pedagogers tankar om fysik, förskolans 

utomhusmiljö  
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1 Inledning 

 
Överallt runtomkring oss finns naturvetenskap. ”Naturvetenskapen har uppstått ur människans 

behov av att finna svar på frågor om hur vår värld kan beskrivas och förklaras” (Helldén, 

Jonsson, Karlefors & Vikström, 2011 s.22). För att komma underfund med hur världen 

fungerar behöver man utforska, undersöka och experimentera med naturvetenskapliga 

fenomen (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2011). Det står i förskolans läroplan 

som reviderades 2010 att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande (Skolverket, 

2011). Genom att ägna sig åt naturvetenskap i unga år kan man väcka intressen för detta 

ämnesområde (Andersson, 2011) och det är då viktigt att barn redan i förskolan får upptäcka 

naturvetenskap. Även Thulin (2011) belyser vikten av att tidigt möta naturvetenskap för att få 

positiva grundläggande erfarenheter. I förskolans läroplan står det att verksamheten ska 

utmana och stimulera barnens utveckling och lärande (Skolverket, 2011). Barnen ska möta 

vuxna som främjar lärandet. Det är då enligt Helldén m.fl (2011) viktigt med pedagoger som 

har kompetenser inom olika ämnesområden. Som pedagog kan man såklart inte allt men 

genom att vara uppmärksam kan pedagogen fånga ögonblick i barns utforskande och därifrån 

utmana barnen vidare. Andersson (2011) hänvisar till tidigare forskning som visar att 

pedagoger som har bristande eller begränsade kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena 

riskerar att inte uppmärksammar barnens utforskande – en lösning på detta är vidareutbildning 

inom ämnet. Detta är något som nästan alla av pedagogerna i denna genomförda 

undersökning vill ha.   

Ett av de naturvetenskapliga ämnena är fysik och det är det den här studien kommer handla 

om. Jag har tidigare stött på pedagoger som haft en negativ inställning till fysik och även de 

som varit osäkra på ämnet. Jag vill nu ta chansen att undersöka hur pedagoger tänker kring 

ämnet. I min granskning av tidigare forskning och litteratur har jag upptäckt att det finns 

mycket forskning som riktar sig mot naturvetenskap mer generellt än om ämnet fysik. Jag 

anser att det är viktigt att lyfta fram fysiken och hur man kan arbeta med detta i förskolan. 

Genom att vara en närvarande pedagog som kan så små tankar om fysiken som finns 

runtomkring oss kan barnen få med sig mycket grundläggande kunskaper. En annan sak som 

jag är intresserad av är hur pedagogerna förhåller sig till att använda deras utomhusmiljö som 

en lärandemiljö. Det är med andra ord pedagogernas tankar om hur och var de arbetar med 

fysik jag vill undersöka. Att undersöka pedagogernas tankar om fysik på det här sättet tycker 

jag är viktigt och intressant då det är de vuxna som är barnens förebilder.  
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1.1 Syfte 

Syftet jag har med min undersökning är att undersöka hur och var pedagogerna anser att de 

arbetar med fysik i förskolan.  

 

1.1.1 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 Vad anser pedagogerna att fysik är?  

 Påverkar pedagogernas inställning arbetet med fysik?  

 Hur använder förskolorna sin utomhusmiljö för att utmana barnens nyfikenhet för 

fysik? 
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2 Litteratur- och forskningsgenomgång 
 

I detta kapitel kommer relevant litteratur och tidigare forskning beskrivas.  

 

2.1 Förskolans läroplan 

Förskolans läroplan är ett styrdokument som ska genomsyra pedagogernas arbete på förskolan 

(Skolverket, 2011). Förskolan har haft en egen läroplan sedan 1998 och när den reviderades 

2010 förtydligades och kompletterades den med mål och riktlinjer inom till exempel 

naturvetenskap (Utbildningsdepartementet, 2010). Några av de nya strävansmålen är att varje 

barn ska:  

 ”utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 

kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” 

(Skolverket, 2011.s, 10).  

 ”utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala 

om naturvetenskap” (Skolverket, 2011.s, 10). 

Skälen till dessa förtydliganden är bland annat att det är viktigt att barn får grundläggande 

kunskaper om naturvetenskap (Utbildningsdepartementet, 2010). Dessa kunskaper tillägnar 

sig barnen genom ett naturvetenskapligt arbetssätt där de till exempel undersöker och samtalar 

om naturvetenskapens olika vetenskaper. I förskolans uppdrag kan man även läsa att ”lärandet 

ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra” 

(Skolverket, 2011 s.7). Det är viktigt att barnen får stimulans och vägledning av vuxna för att 

tillägna sig utveckling och kunskap. 

 

2.2 Naturvetenskap i förskolan  

Naturvetenskap är läran om fenomen och processer i naturen (aha band 7, 2004). I 

naturvetenskap ingår ämnen som handlar om att beskriva och förstå naturen runt omkring oss 

som till exempel biologi, fysik och kemi (Sjöberg, 2005). Enligt Ekstig (2002) måste 

naturvetenskapen underordna sig naturens villkor och dess syfte är att förklara fenomen i 

naturen. Naturvetenskapen är aldrig absolut eller sann då den alltid är förändringsbar 

(Elfström m.fl 2011). Lagerholm (2009) menar att barn av naturen är nyfikna och intresserade 

av sin omgivning och överallt i omgivningen finns naturkunskap. Det finns metoder i 

naturvetenskaplig forskning som kan liknas med barns utforskande av naturvetenskap. Det 

kan starta med en observation av någonting barnet upptäckt och blivit nyfiken på som barnet 

då utforskar och samlar på sig kunskap om. För att skapa en uppmuntrande miljö som bjuder 

in till att utforska och undersöka i måste det finnas material och verktyg tillgängligt. Frågor, 

hypoteser, beskrivningar, resultaten, slutsatser och förklaringar är viktiga steg när man ska 

undersöka något på ett vetenskapligt sätt (Persson, 2009). Ofta leder en undersökning till nya 
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frågor och nya undersökningar. Enligt Persson (2003) är det viktigt att stegvis introducera 

naturvetenskapliga begrepp på ett lustfyllt och meningsfullt sätt. Eriksson (2014) menar dock 

att det är viktigt att det är på en relevant nivå för barnen och pedagogerna ska inte berätta 

saker för barnen som de inte är redo för. Genom att skapa lärandemiljöer för barnen där de får 

uppleva kan barnen ta till sig kunskap om naturvetenskap. Lagerholm (2009) skriver att det är 

viktigt att barn redan i förskolan experimenterar och undersöker naturvetenskapliga fenomen 

för att skapa en bas med kunskap om området vilket underlättar för barnet när hen sedan 

börjar skolan.  

 

2.3 Fysik i förskolan 

Ett av naturvetenskapens ämnen är fysik. I förskolans läroplan står det att förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar sin förståelse och sin kunskap om fysikaliska fenomen 

(Skolverket, 2011). Fysik är vetenskapen om materiens struktur och hur den uppträder under 

påverkan av olika krafter och under utbyte av energier (aha band 3, 2004). Fysik är alltså en 

vetenskap som spelar stor roll för samhället (Alphonce, Bergström, Gunnvald, Ivarsson, 

Johansson & Nilsson, 2013). Enligt Persson (2009) handlar fysik ”om att söka förklarningar 

till fenomen runt omkring oss” (Persson, 2009 s.1). Det är oftast inget man ser eller kan ta på 

men på ett eller ett annat sätt påverkar fysiken allt man gör. Enligt Jönsson (2003) omfattar 

fysik både experiment, modeller och teorier. Genom att arbeta med till exempel vatten i olika 

former, energiomvandlingar, olika krafter, friktion och densitet kan man på olika sätt belysa 

fysikaliska fenomen i verksamheten. Persson (2003) menar att fysik är ett av 

naturvetenskapens ämnen som upplevs krångligt, tråkigt och abstrakt. Han menar att det är ett 

oförtjänt rykte och att det är synd att denna inställning finns till naturvetenskapen. Det finns 

mycket användbart och spännande material för pedagoger att använda för att arbeta med till 

exempel fysik. ”Enkla experiment och undersökningar är användbara redskap då det handlar 

om att uppmuntra nyfikenheten och de kan också vara något som kan inspirera barnen att 

utforska omvärlden” (Persson, 2003 s. 9) Genom att arbeta med till exempel experiment kan 

man göra det osynliga synligt.  

 

2.4 Utomhusmiljön som lärandemiljö 

I förskolans läroplan kan man läsa att utomhusvistelsen på förskolan bör ge möjlighet till både 

lek och planerade aktiviteter (Skolverket, 2011). Det står även att förskolan ska inspirera 

barnen att utforska omvärlden. Brodin och Lindstrand (2008) menar att inomhusmiljön är 

kopplad till lärandet medan utomhusaktiviteter är kopplad till lek. Brage & Linde (2012) 

menar dock att barns utevistelse kan utnyttjas till mycket mer än den fria leken. Genom att 

utnyttja utomhusmiljön på rätt sätt kan gården användas som en resurs i barns lärande och 

bjuda in till lärandesituationer. Barn upplever och utforskar fysik dagligen i deras lek men 

genom att ha till exempel ljudstationer, rännor, lutande plan och tillgång till vatten utomhus 

blir möjligheterna ännu fler. Gården kan om den är rätt utformad stimulera spontant lärande 
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även i den fria leken. Omgivningen bjuder på nya saker att upptäcka och utforska hela tiden 

och det gäller att pedagogerna engagerar sig i detta genom att vara en medupptäckare, 

samtalspartner och vägledare. Pedagogerna behöver utmana och föra samtal med barnen kring 

deras upptäckter för att hjälpa dem vidare i deras processer. Utomhusmiljö kan enligt Harlen 

& Qualter (2009) bland annat stimulera, inspirera och motivera barn till lärande. Utomhus kan 

man se och undersöka ett fenomen i deras naturliga element (Änggård, 2014) vilket blir ett 

upplevelsebaserat lärande. Utforskandet i förskolans utomhusmiljö är viktigt för att skapa 

lustfyllda lärandesituationer (Lättman-Masch, Wejdmark, Jacobsson, Persson & Ekblad, 

2014).  

 

2.5 Pedagogens roll i lärandet 

Johansson (2011) menar att pedagogers barnsyn och vilken atmosfär som finns på förskolan 

speglar och påverkar hur verksamheten utformas. Genom pedagoger som har ett medvetet och 

engagerat förhållningssätt kan man ta till vara på barnens intresse och engagemang när det 

kommer till naturvetenskapliga ämnen. Barnen möter naturvetenskap i sin vardag och det är 

viktigt att ta till vara på dessa möten för att utmana barnen att upptäcka naturvetenskapliga 

fenomen (Eriksson, 2014). Det är viktigt att pedagogerna är närvarande och uppmärksammar 

barnens utforskande. Genom att kommunicera med barnen kan man sätta ord på det de stöter 

på. Genom ett medforskande arbetssätt kan pedagogen ständigt samspela med barnen och det 

gemensamma lärandet kan bidra till lärande för både barn och pedagog (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2009). Elfström m.fl (2011) menar att det är viktigt att man som pedagog inte 

avbryter och försöker ge barnen information i deras undersökningsprocesser då det kan leda 

till att de avbryter eller tappar koncentrationen. När man arbetar med naturvetenskap kan man 

enligt Eriksson (2014) utgå från material och fenomen som finns runtomkring oss i vardagen. 

Till exempel vädret, tyngdkraft, en hink med vatten för att testa olika föremåls densitet, 

friktion i rutschkanan och pendelrörelse i gungorna. Dessa små upptäckter i barnens vardag 

ska tas till vara på och utnyttjas till ett lärandetillfälle – det är viktigt att svara på barns frågor 

men det är även bra att visa barnen att vi inte har svar på allt. Enligt Ideland & Malmberg 

(2010) ska pedagogen vara en medforskare tillsammans med barnen och istället för att ge det 

korrekta svaret på en fråga bör hen ge svar som leder till nya frågor. Genom sådana frågor ges 

barnen redskap att själva finna svaren. Elstgeest (2007) tar upp vikten av att ställa rätt frågor 

vid rätt tillfälle då ”fel frågor” kan bidra till att barnen tappar lusten till fortsatt utforskande. 

Genom att använda sig av produktiva frågor vilket innebär att pedagogen ställer en fråga som 

stimulerar och utmanar barnet att utforska något närmare kan man till exempel rikta barns 

uppmärksamhet mot ett fenomen. Åberg & Lenz Taguchi (2012) menar att det är viktigare att 

ställa frågor till barnen än att formulera svaren. Det är viktigt att då ge barnen en chans att 

komma med egna hypoteser då barnen växer när de blir lyssnade på (Eriksson, 2014). Det är 

enligt Elfström m.fl (2011) viktigt att pedagogerna har kunskap inom området för att kunna se 

och utmana barnen. Enligt Sheridan m.fl (2011) formar pedagogerna barnen till viss del 

utifrån sina attityder och kompetenser och det är viktigt att förskolans pedagoger erbjuds 
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kompetensutveckling för att mer utbrett kunna arbeta mot förskolans mål. Pedagogers 

kompetensutveckling kan även bidra till en höjd kvalité i förskolan.  

 

2.6 Tidigare forskning 

Susanne Klaar (2013) har skrivit en avhandling som handlar om natur, meningsskapande och 

förskolan. Hon menar att det är viktigt att barn redan i förskolan får möta naturvetenskap för 

att grundlägga positiva attityder till området som barnen sedan har med sig i framtiden. 

Hennes utgångspunkt är att barns nyfikenhet och motivation till att lära är det som naturligt 

driver människan. Barn stöter hela tiden på olika fenomen och material i sin vardag. Oavsett 

om de är ensamma eller tillsammans med en pedagog så kan meningsskapandet ta många 

olika riktningar beroende på vad som sker i mötet. Pedagogen kan delta i barnens 

meningsskapande processer genom guidande och riktningsgivande handlingar (Klaar, 2013). 

Genom dessa processer kan pedagogen till exempel utmana eller förmana barnet att pröva 

något nytt. Klaar menar även att det är viktigt att pedagogen tar reda på vad barn har för 

intressen för att sedan bygga vidare på detta. Hon kallar det att ”guida mot specifikt utvalda 

intressen och utfarande” (Klaar, 2013 s.101).  

Susanne Thulin (2011) har skrivit en avhandling som grundar sig i förskolans förändrade 

uppdrag då till exempel målen i naturvetenskap utvecklades. Avhandlingen är uppdelad i tre 

delstudier som handlar om hur förskolebarn lär sig om naturvetenskap. Syftet är att bidra till 

ny kunskap om hur barn och pedagoger kommunicerar om naturvetenskap och dess innehåll i 

förskolan. Kommunikation mellan barn och pedagoger är viktig. Hon kommer i sin 

undersökning fram till att naturvetenskap är ett ämne som inte är särskilt uppskattat bland 

barn i skolan. Thulin menar dock att det är viktigt att barn redan i förskolan får möta 

naturvetenskapliga ämnen så att barnen tidigt får positiva och grundläggande erfarenheter av 

området. ”Förskolan är första delen av utbildningsväsendet och anses utgöra en betydelsefull 

faktor vad gäller grundläggandet av attityder, erfarenheter och kunskaper i barns utveckling 

och lärande” (Thulin, 2011 s. 34). Thulin kommer i en av delstudierna fram till att det är 

pedagogen som är den som dominerar samtalen. Pedagogen är den aktive och får företräde när 

det kommer till samtal och frågor om naturvetenskap. Barnen är aktiva genom att visa 

uppmärksamhet samt svara på ställda frågor. Pedagogen ställer öppna frågor som det inte 

finns något rätt eller fel svar på och frågorna ställs för att utmana barnen att reflektera vidare 

om ämnet. När barnen ställer frågor uppmärksammas inte detta eller så får de en motfråga 

istället för ett svar på sin fråga. Detta kan enligt Thulin (2011) orsakas av att pedagogerna inte 

har tillräckligt med kunskap om ämnet. Thulin (2010) beskriver i en annan avhandling att det 

är viktigt att ta hänsyn till och uppmuntra barns egna frågor. Att ställa frågor är en viktig del 

inom naturvetenskapen.  

Kristina Andersson (2011) har skrivit en avhandling som handlar om att synliggöra och 

utmana pedagogers föreställningar om naturvetenskap och genus. Hon tar i sin avhandling 

upp att läroplanens mål om naturvetenskap är på en övergripande nivå och att det kan uppstå 
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konsekvenser då pedagoger lämnas åt att själva välja relevant arbetsområde för att planera och 

utforma verksamheten. Detta ger pedagogerna möjlighet att utforma verksamheten men ställer 

även höga krav på pedagogernas kompetens. Andersson refererar till tidigare forskning som 

gjorts av exempelvis Appelton och även Garbett att pedagoger som undervisar naturvetenskap 

för barn i grundskolan tyvärr har bristande kunskaper i ämnena. Hon hänvisar även till 

tidigare forskning som gjorts av Smith & Naele som visar att pedagoger i allmänhet har 

begränsade kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena. Detta bidrar till ett dåligt 

självförtroende hos pedagoger och att en lösning på detta är att stärka deras kunskap genom 

vidareutbildning. Det beskrivs även att pojkar och flickor uppmuntras till olika aktiviteter 

utifrån deras kön som bidrar till att de får olika förutsättningar för naturvetenskapligt 

tänkande. Andersson (2011) får i sin avhandling fram att det finns skillnader i pedagogers 

bemötande mellan pojkar och flickor. Pedagogerna delar in pojkarna och flickorna i fack 

utifrån deras kön. Det framkommer att pedagogerna anser att pojkarna ”äger” 

naturvetenskapen. Det är viktigt att pedagogerna ger pojkar och flickor likadana 

förutsättningar för att arbeta med naturvetenskap. Studien visar att pedagogerna menar att det 

till exempel är viktigt för flickorna att vara pedagogerna till lags och att produkters utseende 

är mer viktigt för flickor än för pojkar. När de inte uppför sig enligt den förväntade 

kategoriseringen misstolkas flickorna och pedagogerna ser inte vilket utforskande de faktiskt 

håller på med. Det framkom ytterliggare en sak i Anderssons avhandling och det var att 

pedagoger inte tog flickornas arbete med naturvetenskap på lika stort allvar som pojkarnas 

och detta ledde då till att flickorna tappade intresset för naturvetenskapen. Slutsatsen blev att 

det är viktigt att pedagogerna arbetar medvetet med sina föreställningar för att bryta invanda 

mönster och normer.  

Anders Szczepanski (2009) har skrivit en avhandling om vilken uppfattning lärare till barn 

mellan 6-12 år har om lärande och undervisning utomhus. Han menar att lärande i 

utomhusmiljö är viktigt för meningsfulla och kreativa lärprocesser. Genom sin undersökning 

kom han även fram till att det är viktigt att uppleva, undersöka och bearbeta 

naturvetenskapliga fenomen i utomhusmiljön. Barnen får en kroppslig och sinnlig erfarenhet 

av fenomenet de undersöker och tillägnar sig förstahandserfarenheter istället för 

andrahandsinformation som de får via klassrumsundervisning. Många lärare känner att de inte 

har tillräckligt mycket kunskap om utomhusundervisning och om varför och när 

undervisningen bör ske. De förlägger då istället undervisningen i klassrummet vilket är tryggt 

och bekvämt. Szczepanski menar att pedagoger och lärare i förskola och skola behöver mer 

kunskap om utomhusundervisningens didaktik och att detta borde vara inbakat i 

lärarutbildningen.  

Engdahl (2014) har skrivit en avhandling som har som avsikt ”att undersöka hur barns möten 

gestaltas i förskolans pedagogiska utemiljö med fokus på hur barns delaktighet och inflytande 

kommer till uttryck på förskolegårdens olika platser” (Engdahl, 2014 s.38). Avhandlingen 

handlar om mötet med den andre och mötet med den fysiska miljön. Barn är i mötet med 

andra sociala och aktivt handlande individer. Samspel och lyhördhet är viktiga förmågor i 
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denna process. Barnets relationer och möten till och med andra barn och pedagoger är viktiga 

för att det gemensamma meningsbyggandet ska skapas. I mötet med den fysiska miljön kan 

man läsa om hur en person ständigt påverkar miljön som denne befinner sig i. I den fysiska 

miljön uppstår olika dilemman som man måste göra olika val utifrån och genom dessa val lär 

man sig att behärska olika situationer. Genom att barnet utforskar olika sociala situationer och 

även miljöer skapas förutsättningar för individen att påverka miljön de befinner sig i. Engdahl 

(2014) belyser även hur samspel kan öppna upp för meningsskapande och vilken betydelse 

miljön har för delaktighet och inflytande. 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer de teoretiska utgångspunkterna presenteras.  

 

Eftersom undersökningens syfte är att se hur pedagogerna arbetar med fysik och tar tillvara på 

lärandesituationerna så är kommunikationen, lärandet och samspelet viktigt för de teoretiska 

utgångspunkterna. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2011) menar att förskolans 

läroplan framförallt vilar på sociokulturella teorier och det är utifrån dessa teorier jag har valt 

att utgå från i min undersökning.  

 

Lev S. Vygotskij är grundaren till det sociokulturella perspektivet och han menar att 

människor ständigt är under utveckling och förändring (Säljö, 2000). De sociokulturella 

teorierna ”innebär att barn lär genom att kommunicera och samspela med andra människor 

och sin omgivning” (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2011 s. 11). Enligt Säljö 

(2000) är det genom människors kommunikation och interaktion som kunskap skapas. 

Kommunikativa processer finns överallt runt omkring oss och är viktiga för mänskligt lärande 

och utveckling. Vygotskij menar att människor ständigt lär sig nya saker. Den proximala 

utvecklingszonen är ett begrepp som används för att beskriva hur barn erhåller utveckling och 

kunskap tillsammans med en mer erfaren individ till exempel en vuxen eller ett annat barn 

(Askland & Sataöen, 2011). Genom att barnet ständigt är en del av en social miljö får hen 

tillgång till ny kunskap, färdigheter och språk som vuxna och andra barn redan har. I 

förskolan samspelar och kommunicerar barnen ständigt med andra barn och vuxna och det är 

en arena för barns lärande (Sheridan m.fl, 2011). Stöttning är ett annat viktigt begrepp som 

innebär att barnet får stöd av till exempel en vuxen för att lösa till exempel en uppgift som är 

för svår (Säljö, 2000). Det kan röra sig om att en uppgift behöver förklaras på ett annat sätt 

eller att den vuxne behöver staka ut vägen för hur barnet ska genomföra uppgiften.  

 

Internalisering är ett annat begrepp inom de sociokulturella teorierna som innebär att barnet 

utvecklar till exempel sitt språk och lär sig vissa begrepp som hen använder i kommunikation 

med andra och detta blir ett redskap som barnet använder sig av (Askland & Sataöen, 2011). 

Säljö (2000) menar att människor ständigt använder språket för att utbyta kunskaper och 

erfarenheter med varandra. Språket är viktigt inom det sociokulturella perspektivet då det är 
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det som är länken mellan människor och omgivningen (Elfström m.fl, 2011). Barn använder 

sitt språk för att kommunicera om det de utforskar och upplever tillsammans med andra. 

Genom kommunikation och interaktion tillägnar de sig även hur personer i deras omgivning 

uppfattar saker och ting vilket utvecklar deras förståelse.  

4 Metod 

 
I detta kapitel kommer val av metod, urval, genomförande, bearbetning, reliabilitet, validitet 

och de etiska övervägande som gjorts i och under undersökningen presenteras. 

 

4.1 Val av metod 

Det finns enligt Bryman (2011) två olika metoder att använda sig av när man ska välja metod 

till en undersökning och dessa är kvalitativ och kvantitativ. Kortfattat kan man förklara det 

genom att man i den kvantitativa metoden sammanställer materialet till siffror och får fram en 

statistik medan man i den kvalitativa metoden lägger stor vikt vid ord och verbala 

formuleringar (Backman, 2008). Den kvalitativa metoden sammanställs i löpande text.  

Denna undersökning är kvalitativ och intervjuer är metoden som valts. Kvalitativa intervjuer 

valdes för att få så öppna och uttömmande svar som möjligt om pedagogernas syn på hur och 

var de arbetar med fysik (Johansson & Svedner, 2010). Intervjuerna är semistrukturerade och 

det innebär enligt Bryman (2011) att det finns ett frågeschema att utgå från men avvikelser 

kan göras och forskaren är öppen för nya frågor som kan uppkomma. Kvalitativa intervjuer är 

väldigt flexibla då det är intervjupersonens ståndpunkter som är det intressanta. Det är viktigt 

med så innehållsrika svar som möjligt men mycket information.  

 

4.2 Urval 

Bryman (2011) menar att ett urval är viktigt för att säkerställa att respondenterna skiljer sig åt.  

Sammanlagt har åtta pedagoger från sju olika förskolor deltagit i undersökningen. 

Pedagogerna har arbetat på förskolor som har varit i både kommunal och privat regi. Alla 

utom två pedagoger jobbar på olika förskolor och arbetar med olika åldrar och på olika 

avdelningar till exempel småbarn, syskon och åldersblandade. Detta urval gjordes för att inte 

få samma svar vilket skulle kunna vara en risk om alla pedagoger hade jobbat på samma 

förskola då många pedagoger kan ha ett inarbetat arbetssätt som speglar deras arbete med 

fysik. Alla som intervjuats är kvinnor och alla utom en är utbildad förskollärare men denna 

pedagog har en nästintill avslutad förskollärarutbildning.  
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4.3 Genomförande 

För att få kontakta pedagogerna var först förskolechefen på respektive förskola tvungen att ge 

sitt godkännande. Detta gjordes via mail och telefonkontakt. Därefter kontaktades förskolorna 

och pedagogerna fick information om vad undersökningen handlar om och syftet. De fick 

även information om att det var frivilligt att delta. Tid och plats för intervjun bestämdes vid 

detta samtal. Alla samtal hölls på förskolan som pedagogen jobbade på, i ett rum avskilt från 

verksamheten för att kunna prata ostört. Innan intervjun fick samtliga pedagoger skriva under 

en samtyckesblankett (bilaga 2) och syftet med undersökningen förklarades ännu en gång. På 

samtyckesblanketten fick de även ta ställning till om intervjun fick spelas in. Genom en app 

på telefonen fanns möjlighet att spela in intervjun. Att spela in samtalet kan enligt Bryman 

(2011) vara bra för att slippa bli distraherad av att föra noggranna anteckningar av det som 

sägs. Johansson & Svedner (2010) menar att intervjupersonens tonfall och avbrutna meningar 

kan vara av viktigt för att förstå vad som sagts. Samtliga godkände att intervjun spelades in 

och om någon inte hade godkänt det hade detta respekterats och då hade intervjun istället 

antecknats.  

Vid intervjutillfället erbjöd deltagaren en rundtur på avdelningen. Detta upplevdes som en 

chans till att skapa ett förtroende mellan mig och pedagogen. Det är enligt Johansson & 

Svedner (2010) viktigt att personen som ska intervjuas känner ett förtroende för intervjuaren 

då denna ska lämna ut sina personliga ställningstaganden till hen. Samtliga pedagoger fick 

svara på förberedda intervjufrågor (bilaga 1). Alla intervjuer såg inte exakt likadana ut och 

genom att vara flexibel och lyhörd för vad pedagogerna svarade kunde intervjun ta olika 

riktningar. En del av intervjupersonerna gav utförliga svar utan följdfrågor medan andra 

personer behövde följdfrågor och uppmuntring för att ge så utförliga och informationsrika 

svar som möjligt. Längden på intervjuerna varierade mellan 7 och 30 minuter. I flera av 

intervjuerna uppkom mer information efter att ljudinspelningen stoppats och då användes 

stödanteckningar för att kunna sammanställa denna information med den inspelade intervjun. 

Enligt Bryman (2011) kan det vara en bra idé att låta ljudinspelningen fortsätta spela in en 

stund efter att intervjun tagit slut för att även få med denna information.  

 

4.4 Bearbetning av material 

När intervjuerna var gjorda lyssnades det inspelade materialet genom flera gånger och 

transkriberades. Att transkribera innebär att man skriver ned den inspelade intervjun så 

noggrant som möjligt (Bryman, 2011). Utifrån syftet med undersökningen så har materialet 

bearbetats och analyserats. En tabell med bakgrundsfakta sammanställdes där pedagogernas 

ålder, år inom yrket, utbildning, vad för förskola de jobbar på samt ålder på barngruppen 

redovisas. Pedagoger och förskolor har kodats och anonymiserats. Pedagogernas svar 

organiserades genom att skriva ner svaren under respektive fråga. Intervjufrågorna delades 

sedan in i olika kategorier och sammanställdes utifrån det som var intressant och relevant för 

undersökningen.  
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4.5 Reliabilitet 

Enligt Johansson & Svedner (2010) innebär reliabilitet att noggrannheten i undersökningen 

mäts. Har materialet samlats in på samma sätt? Har tillvägagångssätten vid intervjuerna gett 

pedagogerna samma förutsättningar? Är intervjufrågorna välformulerade? Blir resultatet 

detsamma om undersökning genomfördes ytterligare en gång? Detta är frågor som ställs när 

undersökningens reliabilitet mäts.  

Metoden som användes i denna undersökning är intervjuer som är semistrukturerade. 

Intervjuerna har utgått från likadana intervjuscheman vilket kan stärka reliabiliteten men 

följdfrågorna har anpassats och varierats utifrån pedagogernas personliga svar. Detta bidrar 

till att alla pedagoger inte fått exakt likadana följdfrågor och detta kan påverka 

undersökningens reliabilitet. I analysen av vald metod konstaterades att vissa intervjufrågor 

var snarlika och hade kunnat formuleras på annat sätt för att bli ännu tydligare. 

Om undersökningen gjordes ytterligare en gång med samma intervjuperson och med 

utgångspunkt i samma intervjuschema skulle resultatet förmodligen bli liknande detta resultat. 

Skulle en annan person göra intervjun skulle förmodligen resultatet kunna bli ett annat då det 

ligger i intervjupersonens egna tolkningar utifrån vilka följdfrågor som blir ställda.  

 

4.6 Validitet  

Johansson & Svedner (2010) menar att validitet ifrågasätter om resultatet av undersökningen 

ger en sann bild av den. Det kan enligt Roos (2014) vara bra att ifrågasätta sig själv om man 

verkligen undersöker det man avsett att undersöka. Undersökningen som genomförts svarar 

på syftet men då det endast är åtta pedagoger som intervjuats i denna undersökning ger detta 

en trolig bild av den lokala verkligheten men ingen generell bild och därmed är det svårt att nå 

en hög validitet. Eftersom samtliga pedagoger jobbar i en och samma kommun ger det en 

uppfattning om hur pedagogerna arbetar i just den kommunen men det är inte säkert att det är 

likadant i andra kommuner.  

 

4.7 Etiska övervägande    

Hur deltagarna behandlas är en viktig del av forskningsetik (Vetenskapsrådet, 2011). Till att 

börja med kontaktades förskolechefen son gav sitt godkännande för personalen att medverka i 

undersökningen (Löfdahl, 2014). Därefter kontaktades pedagoger för att tillfrågas om de 

kunde tänka sig att delta i undersökningen. Innan intervjuerna gjordes fick pedagogerna ett 

informationsbrev samt en samtyckesblankett som de fick skriva på. Det är viktigt att 

pedagogerna i undersökningen får information om vad undersökningen har för syfte och att 

det är frivilligt att delta (Löfdahl, 2014). De kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande. 

Pedagogerna ska informeras om hur deras anonymitet kommer garanteras. Detta görs genom 

att inga namn på pedagoger, förskolor eller orter kommer nämnas. Information om hur 

materialet kommer användas samt hanteras är även det viktigt då allt insamlat material endast 
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används till denna undersökning. Pedagogerna ska veta att de när som helst kan välja att 

avbryta sitt deltagande.  

När man ska göra en undersökning finns det fyra forskningsetiska principer som ska tas 

hänsyn till och dessa är enligt Vetenskapsrådet (2002):  

 Informationskravet vilket innebär att alla berörda personer ska informeras om 

undersökningens syfte och vilka moment som ingår i den. 

 Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv bestämmer om hen vill vara med eller 

inte. Deltagaren ska informeras om att det är frivilligt att delta och att hen kan välja att 

hoppa av när som helst även om hen tidigare gett sitt samtycke till att delta. Det är 

viktigt att alla som på något sätt ingår i undersökningen får information om den och 

även då har möjlighet att samtycka till eller avstå medverkan. Detta ska göras genom 

ett informerat samtycke där deltagaren fått information om undersökningen och ger 

sitt samtycke till att delta. 

 Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om deltagarna behandlas med 

konfidentialitet det vill säga att ingen obehöriga ska kunna få tillgång till 

personuppgifter eller övrigt material från undersökningen. Det är viktigt att man 

förvarar materialet med stor aktsamhet. 

 Nyttjandekravet innebär att data som samlats in enbart ska användas i undersökningen.  

Det är även viktigt att all insamlad data och material förstörs när undersökningen är 

klar så att ingen obehörig kan ta del av materialet och sprida det vidare. När 

undersökningen är klar och den på något vis publiceras är det viktigt att det inte går att 

urskilja vilka det är som deltagit i den. Det är viktigt byta namn på deltagare, förskolor 

eller vad det kan vara som skulle kunna bidra till att någon kan urskilja en deltagare. 
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5 Resultat och analys 

Här presenteras undersökningens resultat utifrån informationen som framkom i intervjuerna. 

Information som framkom i intervjuerna har analyserats och ställts mot undersökningens 

frågeställningar. Genom att dela in det i olika ”kategorier” kan en tydlig bild av resultatet 

erhållas. 

Syftet med denna undersökning var att få en uppfattning om vart och hur pedagogerna anser 

att de arbetar med fysik i förskolan. Frågeställningarna var följande: 

 Vad anser pedagogerna att fysik är?  

 Påverkar pedagogernas inställning arbetet med fysik?  

 Hur använder förskolorna sin utomhusmiljö för att utmana barnens nyfikenhet för 

fysik? 

 

5.1 Pedagogernas bakgrund  

Tabell 1: översikt av intervjuade pedagoger 

Namn Ålder År inom 

yrket 

Utbildning  Förskola  Ålder på 

barn 

Pedagog 1 ca 60 år ca 30 år  Förskollärare 

i ca 15 år 

Kommunal 

 

3-5 år 

Pedagog 2 ca 45 år        ca 20år Förskollärare 

i ca 20 år 

   Fristående  

            

3-5 år 

Pedagog 3 ca 55 år   ca 35 år Förskollärare 

i ca 35 år 

Kommunal 

 

1-5 år 

Pedagog 4 ca 40 år   ca 15 år Förskollärare 

      i ca 15 år 

   Kommunal 

   

1-5 år  

Pedagog 5      ca 50 år ca 25 år Förskollärare 

i ca 23 år 

Kommunal 

 

      1-3 år 

Pedagog 6 ca 35 år ca 20 år Förskollärare 

i ca 5 år 

Fristående 

 

 1-3 år 

Pedagog 7 ca 35 år  ca 15 år Förskollärare 

i ca 15 år 

Kommunal 

 

1-5 år 

Pedagog 8       ca 35 år ca 10 år Barnskötare 

 

Kommunal 

 

3-5 år 
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5.2 Pedagogernas syn på naturvetenskap och fysik 

En av intervjufrågorna som ställdes till pedagogerna var vad de ansåg att naturvetenskap var 

och samtliga svarade att det handlade om naturen. Majoriteten av pedagogerna nämnde att de 

upplevde det som ett stort och brett ämne. Biologi var det ämne som dominerande i flera av 

svaren men pedagogerna var även medvetna om att det innehöll fler ämnen som till exempel 

kemi och fysik. Alla pedagogerna ansåg sig arbeta med naturvetenskap i verksamheten. 

Pedagog 3 svarar såhär: 

”Naturvetenskap handlar om naturen, hur naturen är uppbyggd. Vi jobbar mycket med 

naturen, miljön och odlingar. Naturvetenskapen är också… hur ska jag förklara det… alltså 

barnen ska uppleva men behöver kanske inte veta så mycket. När man tänker på 

naturvetenskap så handlar det ju om fysik, kemi och biologi… men det din undersökning 

kommer handla om FYSIK är väl det man arbetar allra minst med. Så känner jag men om 

man tänker efter lite så gör ju barnen mycket men man pratar inte om det” 

När pedagogerna fick frågan om vad de ansåg att fysik var blev svaren väldigt spridda och 

flera av pedagogerna upplever att det är svårt att urskilja exakt vad fysik är och blandar ihop 

det med andra naturvetenskapliga ämnen som till exempel kemi.  Fyra av de åtta pedagogerna 

relaterade fysik med experiment. Arbete med luft, vatten, magnetism, ljud eller friktion 

nämndes av de övriga pedagogerna.  

Pedagog 8 svarar även såhär på frågan om vad hon ansåg att fysik är: 

”Väldigt mycket, fysik finns runt om oss hela tiden. De gäller att se och upptäcka det. Det är 

med oss och finns överallt både inne o ute” 

Pedagogerna fick frågan om de trodde att deras tidigare erfarenheter av fysik påverkar hur de 

ser på och förhåller sig till fysik idag. Sju av åtta pedagogerna hade ganska dåliga erfarenheter 

och minnen av fysik från deras skolår. De uttryckte sig med ord som att de upplevde det svårt 

och tråkigt i skolan. En av dessa beskrev fysik som att det var ett ämne som hon kände rädsla 

för. En av de åtta pedagogerna tyckte att hon hade positiva erfarenheter från skolan och att 

hon hade lätt för det. Fem av de intervjuade pedagogerna menar att de har fått en ny syn på 

fysik på senare år och är inte längre så ”rädda” för det och försöker se på det som något roligt. 

Denna nya syn på fysik relateras till att de i sin förskollärarutbildning eller vidareutbildning 

som till exempel ”förskolelyftet” fått mer kunskaper om fysik och hur man kan arbeta med 

det. Pedagog 7 berättar om hur hennes syn på fysik ändrats efter vidareutbildning: 

”Ja jag var rädd för det och tyckte att det var svårt… efter förskolelyftet fick ja en annan syn 

på det och är inte lika rädd att misslyckas. Vi jobbar likadant med alla våra barn fast vi 

börjar med aha-upplevelse för de minsta o fortsätter bygga på den kunskapen ju äldre barnen 

blir” 

 Fem av åtta pedagoger svarar dock att de behöver ännu mer kunskap om fysik för att kunna 

svara på fysikaliska fenomen som sker runt omkring dem i verksamheten. Sju av pedagogerna 

skulle vilja gå någon form av vidareutbildning i just fysik för att utveckla sin kunskap inom 
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området. Sex av pedagogerna nämner att de använder sig av till exempel Ipad, dator eller 

böcker för att ta reda på svaret om de känner sig osäkra och inte kan svara på barnens frågor. 

 

5.3 Hur arbetar pedagogerna med fysik i förskolan? 

Pedagogerna fick frågan om de jobbar med fysik i förskolan och samtliga svarade att de 

gjorde det. Fem av pedagogerna anser dock att de inte arbetar med det tillräckligt utan att det 

ofta sker omedvetet eller utifrån vuxenstyrda experiment. Pedagog 5 svarar såhär: 

”Alltså, om man får säga så är de omedvetet för man gör de ju i vardagen men man förklara 

ju inte. Man håller på med friktion – motstånd till exempel bilar som går att backa och släppa 

iväg och lutande plan och hur de låter. Gör de hela tiden men inte medvetet och man 

reflekterar kanske inte över allt. Ofta tänker man att man jobbar med naturvetenskap som 

helhet – att det inte delas in i olika ämnen och detta behöver man bli mer medveten om. 

Medveten vad man jobbar med. Barnen tycker det är kul med upplevelser. Fysik finns de mer 

att göra inom. Jag är medveten om att fysik är ett eget ämne i läroplanen men tyvärr 

fokuserar man inte på det. Språk har stort fokus i verksamheten men det har man ju 

egentligen alltid med sig oavsett aktivitet” 

Detta citat beskriver hur hon och de andra fyra pedagogerna upplever att de arbetar med fysik 

i förskolan. Ingen av de intervjuade var negativa till arbetet med fysik men det märks att några 

av deltagarna kände sig tryggare i arbetet med fysik. Här nedan följer två citat som 

sammanfattar hur de andra tre pedagogerna arbetar med fysik: 

Pedagog 7 berättar: 

 ”Ja det gör vi. Vi försöker göra enkla saker som när vi arbetade med friktion, då tog vi tvål 

på händerna och gnuggade. Vi försöker även förklara enkelt. Ibland blir det inte som vi tänkt 

men det är intressant när man inte lyckas och man kan fundera varför de inte funkar, vad 

skulle man kunna göra istället? Vi arbetar med Kråkis i förskolan och det är ett material som 

jag varmt kan rekommendera. Det är ett färdigt material med fysik, kemi och biologi. Då får 

man med verkligen med alla ämnen, det är bra” 

Pedagog 8 berättar: 

”Vi arbetar tematiskt med olika ämnen till exempel fysik. Vi har arbetat med vatten, luft, att 

olika lösningar har olika densitet, vi väver in och tar med sagor, ramsor i det vi 

experimenterar med. Lekpedagogik - isfågeln hade varit och lagt ett is-ägg och då 

introducerade vi is. Vi anpassar pyssel och aktiviteter utifrån temat. Barn suger åt sig 

kunskap som svampar och det gäller att ta vara på det. Vatten är tacksamt, lösningars 

densitet, ytspänning, ånga – vi gjorde ett eget regnväder i en petflaska med en isbit ovanpå 

och kokande vatten inuti. Genom att barnen får uppleva tar de till sig kunskapen lättare. Det 

är viktigt att ha upprepningar – tillslut lär de sig! Och det är viktigt att vi benämner vad vi 

håller på med, då lär sig barnen rätt från början” 
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Två av pedagogerna som jobbar på samma förskola berättar om hur de anordnat en 

julkalender med fysik- och kemiexperiment för att det var något som de märkte att de inte 

hunnit med det under terminen. Detta beskriver de som roligt, spännande och innehöll mycket 

förväntningar.  

Samtliga pedagoger svarar att det allt som oftast är vuxenstyrda experiment som sker inomhus 

när de arbetar med fysik. Flera av pedagogerna nämner att de känner sig mer säkra när de är 

förberedda på vad de ska göra. Hälften av pedagogerna berättar att barnen får möjlighet att 

även utforska experimenten i efterhand genom att experimenten får stå kvar. Två av 

pedagogerna har avsatt plats i förskolans miljö för naturvetenskapliga ämnen. Där har barnen 

möjlighet att utforska och bekanta sig med till exempel fysik. Pedagogerna fick även frågan 

om de arbetar med hela barngruppen eller om de delar in dem i grupper när de arbetar med 

fysik och överlag svarade pedagogerna att de oftast delades in i mindre grupper. Pedagog 2 

säger att det är lättare för barnen att komma till tals om det är färre barn. Pedagog 8 menar att 

det är viktigt att utgå från barngruppen för att se hur det är bäst att lägga upp arbetet. 

 

5.4 Pedagogens roll i arbetet med fysik 

Pedagogerna fick frågan - vilken roll har du som pedagog i arbetet med fysik? Svar som 

medforskare, medupptäckare, inspiratör, drivande och planerare framkom.  

Pedagog 4 förklarar sin roll såhär: 

”Stor roll. Barnen delar ju inte upp sin vardag i ämnen men som pedagog måste man vara 

där och se och benämna. Vi får de uppmärksamma på det”  

Pedagog 3 menar att: 

”Jag är ju här och ska… men ja känner att ja inte använder ordet fysik. I de medvetna 

experimenten känner ja mig säkrare. Vi pratar om varför hon åker fortare pulka än va han 

gjorde och så…” 

Två av de åtta pedagogerna utgår och planerar ofta utifrån barnens intresse för fysik. De andra 

svarar att de gör det ibland eller aldrig.  

Alla pedagoger anser att det finns stora möjligheter att arbeta med fysik på förskolan. Hinder 

som nämns är rädsla, saknar kunskap och vilja. Pedagog 8 svarar såhär och det sammanfattar 

hur de flesta pedagogerna resonerade 

”Inga hinder utan väldigt mycket möjligheter - överallt. Man kan ständigt arbeta med fysik.. 

Ett hinder tror jag att de kan vara att man anser att barngruppen är stor och att de är för få 

pedagoger. Pedagogernas inställning kan vara boven – jag tycker att det är viktigt att istället 

se HUR gör jag för att… vi utgår från barngruppen och ser hur gör vi? Vi tänker inte att det 

inte går. Pedagogen måste tänka till själv. Har själv sett att pedagogernas inställning och 

”lathet” påverkar..” 
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5.5 Utomhus som lärandemiljö 

 

Fem av de åtta pedagogerna berättar att deras gård är under utveckling och ombyggnation och 

samtliga hoppas att detta kan generera till en utmanande lärandemiljö. Två av pedagogerna 

ska på en utbildningsdag för att få tips och idéer till att utveckla utomhusmiljön. Fyra av pe-

dagogerna anser att de har en utomhusmiljö som utmanar barnens fysikaliska utforskande. 

Fem pedagoger använder sig mycket av miljöer runt omkring till exempel parken, skogen, 

lekparker, sjöar och grönområden när de vistas utomhus. Pedagogerna fick frågan om vart i 

barnens utomhusmiljö de anser att man kan upptäcka och utforska fysikaliska fenomen och 

majoriteten av pedagogerna nämner gungor, lutande plan, rutschkana och gungor. Tre peda-

goger nämner att det handlar om vilka ”glasögon” man sätter på sig. Sätter man på sig ”fysik-

glasögonen” och fokuserar på det så kan man upptäcka fysik överallt. Pedagog 7 menar att det 

är viktigt att ”man uppmärksamma nyfikenheten och är lyhörd för vad barnen är nyfikna på”. 

Sex av pedagogerna arbetar med planerade fysik-aktiviteter även utomhus och oftast i form av 

experiment eller vattenutforskande som passar bättre utomhus när vädret tillåter.  

 

Samtliga pedagoger svarar att de anser att deras utomhusmiljö kan utvecklas för att lättare 

kunna arbeta med fysik utomhus. Flertalet av pedagogerna menar att utomhusmiljön inte är 

prioriterad och att det är svårt att få hjälp av till exempel förskolans vaktmästare och ekono-

misk hjälp av arbetsgivaren att utveckla den. Pedagog 5 svarar såhär:  

 

”Ja verkligen. Vi ska få pengar att utveckla men vi måste ju även ha någon som kommer och 

gör sakerna med annars blir det inte gjort. Pengar och tid är det som de hänger på. Det 

måste finnas utmaningar för att barnen ska kunna utvecklas. Vi har fått önskat men även det 

är svårt, vi vill tyvärr inte samma saker i arbetslaget – hade vi varit två hade de varit lättare. 

Får inte barnen stå i en vattenpöl och hoppa så är de ju väldigt svårt – det är bara nej, nej, 

nej. Handlar om attityder och vad man vill” 

 

Flera av pedagogerna nämner att de skulle kunna tänka sig experiment, ljud och vattenstation-

er utomhus. Pedagog 4 svarar såhär på hur hon skulle vilja utveckla utomhusmiljön: ”Lite 

experimentstationer och mer möjlighet att bygga själv. Att prova själv är bra. Spännande 

ämne men har för dålig grund. Kul och intressant men lite svårt ämne. Solenergi har vi funde-

rat på. Finns mkt man kan göra egentligen. Man gör nog mkt som man inte tänker på också..” 
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6 Diskussion 
 

I detta kapitel kommer undersökningen resultat och metod analyseras och kopplas till tidigare 

forskning och litteratur som framkom i kapitel 2. Kapitlet innehåller även undersökningens 

slutsats, relevans till förskollärarprofessionen, implikationer för förskolan och förslag till 

vidare forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 

I undersökningen användes semistrukturerade intervjuer då det är en lämplig metod att välja 

om följdfrågor ska ställas till pedagogerna. Det är svårt att veta hur mycket material en 

intervju ger och därmed är det svårt att veta hur många deltagare som bör intervjuas. I 

undersökningen intervjuades åtta pedagoger och utifrån dessa intervjuer finns tillräckligt med 

material för att sammanställa ett resultat till undersökningen vilket är viktigt. Enligt Bryman 

(2011) är det tidskrävande att bearbeta och analysera det insamlande materialet. Eftersom 

examensarbetet har en begränsad tidsram bör det inte finnas alltför mycket material vilket 

skulle kunna resultera i att arbetet inte blev färdigt i tid. I och med att alla förutom två 

pedagoger jobbar på olika förskolor och avdelningar kan undersökningen ge en aning om hur 

och var pedagogerna arbetar med fysik men för att få en övergripande bild av frågan skulle 

många fler pedagoger behöva intervjuas. Alla pedagoger var positiva till att delta i 

undersökningen men vissa var tveksamma över deras kompetens runt arbetet med fysik. 

Pedagogernas olika uppfattningar om fysik är relevanta för min undersökning, oavsett om 

dessa är bra eller dåliga. Möjligtvis hade pedagogerna kunnat få intervjufrågorna i förväg för 

att kunnat få dem att känna sig tryggare under intervjun och detta hade möjligtvis kunnat ge 

ännu mer material till min undersökning. Frågan är hur sanningsenliga svaren hade blivit om 

pedagogerna hade förberett sig under flera dagar. Om tid hade funnits hade det varit bra att 

genomföra ett par pilotintervjuer innan själva intervjuerna genomfördes. När en pilotintervju 

genomförs får man testa sina intervjufrågor, sin utrustning och sig själv som intervjuare 

(Löfgren, 2014). Jag har i efterhand märkt att vissa intervjufrågor blev snarlika beroende på 

hur pedagogen tolkade dem och att jag som intervjuare kunde ha varit ännu mer vaksam och 

ställt mer och andra följdfrågor. Det framkom även att vissa pedagoger hade svårt att svara på 

vissa frågor och detta skulle kunna grunda sig i deras okunskap om ämnet eller att mina frågor 

var dåligt formulerade. Detta är något jag tar med mig ifall jag i framtiden skulle genomföra 

en ny undersökning. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna undersökning är att få en uppfattning om hur och var pedagogerna arbetar 

med fysik i förskolan och även se om och hur pedagogerna arbetar med fysik utomhus. 

Avsikten med denna undersökning är inte att bedöma hur förskolorna jobbar med fysik eller 

vilken kunskap pedagogerna har om ämnet. Det har varit intressant och lärorikt att få ta del av 



 

19 

 

pedagogernas erfarenheter och tankar kring fysik. Oavsett om pedagogerna haft bra eller 

dåliga uppfattningar om fysik har alla pedagoger bidragit med användbar information till min 

undersökning.  

Enligt förskolans läroplan ska pedagogerna stimulera och utmana barnens utveckling och 

lärande inom till exempel naturvetenskap (Skolverket, 2011). I undersökningen som gjordes i 

denna studie framkom det att samtliga pedagoger arbetar med naturvetenskap i förskolan. 

Majoriteten av pedagogerna relaterade naturvetenskap till ämnet biologi och detta var det de 

arbetar med mest och känner sig mest trygga med. Som nämndes i undersökningens resultat 

så berättar pedagog 5 att hon ofta ”tänker att hon jobbar med naturvetenskap som helhet – att 

det inte delas in i olika ämnen och att detta är något som man måste bli mer medveten om”. 

Pedagog 3 menar att ”det ämne de arbetar minst med är fysik”. Persson (2003) menar att 

fysik har ett oförtjänt rykte och upplevs som svårt av pedagoger. Pedagogerna berättar att 

arbetet med naturvetenskapliga ämnen som till exempel fysik och kemi främst sker genom 

förberedda och vuxenstyrda experiment. Anledning till detta menar pedagogerna är att de då 

känner sig säkrare eftersom de kunnat förbereda sig och läst på om ämnet. Lagerholm (2009) 

menar dock att det finns en risk att pedagogerna låser sig vid det rätta svaret vid dessa 

förberedda experiment. Experiment som inte är förberedda kan upplevas skrämmande men 

det kan även sporra både barn och pedagoger att utforska fenomenet. Pedagogerna kan då 

delta på ett kravlöst sätt i utforskandet och diskussionerna. Enligt Persson (2003) är 

experiment en bra arbetsmetod att använda sig av då man kan göra det osynliga synligt. 

Samtliga pedagoger som jag intervjuat menar att barnen tycker att det är roligt och spännande 

med experiment och att det är ett bra sätt att arbeta med fysik på. Då det allt som oftast är 

pedagogerna som planerat experimenten och inte är utifrån barnens intresse kan man dock 

ifrågasätta ur vems perspektiv det planeras. Det blir då pedagogen som har kontroll och detta 

strider mot den barnsyn som Eva Johansson (2011) menar att pedagoger i förskolan bör arbeta 

efter.  

I undersökningen framkommer att sju av åtta pedagoger anser att de har för lite kunskap om 

fysik och har negativa erfarenheter sedan deras skolgång. De upplevde det svårt och tråkigt. 

Thulin (2011) skriver att naturvetenskap inte är särskilt uppskattat ämne hos barn i skolan. 

Både Thulin (2011) och Klaar (2013) menar att det är viktigt att barn redan i förskolan får 

positiva erfarenheter om ämnet då detta är något barnen sedan tar med sig i framtiden. Om 

pedagogerna är ointresserade eller har en negativ syn på ett ämne finns det en risk att de 

smittar av detta till barnen och det uppstår då en ond spiral. Det står i förskolans uppdrag att 

förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och genom ett temainriktat arbetssätt kan 

barnen erbjudas ett varierande och mångsidigt lärande (Skolverket, 2011). Det är då viktigt 

med pedagoger som har en bred ämneskunskap. Andersson (2011) menar att läroplanens mål 

om naturkunskap är på en övergripande nivå och detta ställer krav på att pedagogerna har 

kompetens och kunskap i ämnet. Även Elfström (2011) belyser hur viktig ämneskunskap är då 

pedagogerna kan se barnens utforskande och utmana dem. Det är enligt Eriksson (2014) 

viktigt att man tar tillvara på spontana lärandetillfällen i barnens vardag genom att till 



 

20 

 

exempel urskilja fysikaliska fenomen som uppstår runt omkring oss. Det är då viktigt att 

pedagogerna kan svara på barnens frågor även om det är bra att visa barnen att inte ens vuxna 

kan alla svar. Hälften av pedagogerna ansåg sig inte kunna svara på frågor om fysik som 

uppkommer i vardagen och sex av dem nämner att de använder sig i dagsläget ofta av Ipad, 

dator eller böcker för att söka svar på barns frågor. Thulin (2011) visar i sin avhandling att det 

finns en risk att pedagogerna inte uppmärksammar barns frågor eller ger en motfråga när de 

själva saknar svar. Majoriteten av pedagogerna svarar att de skulle vilja gå någon form av 

vidareutbildning inom fysik för att lära sig ännu mer om hur man kan jobba med ämnet och 

för att lära sig hur fysiken fungerar så de lättare skulle kunna svara på fenomen som uppstår i 

verksamheten. Andersson (2011) menar att vidareutbildning stärker pedagogernas 

självförtroende och ämneskunskap. Även Sheridan m.fl (2011) menar att det är viktigt att 

pedagogerna får kompetensutveckling då detta även höjer förskolans kvalité.  

I förskolans läroplan står det att förskolans miljö ska vara innehållsrik och inbjudande 

(Skolverket, 2011). Enligt Lättman-Masch m.fl (2014) kan man utnyttja förskolans 

utomhusmiljö till en lärandemiljö. Lärande i utomhusmiljöer är enligt Szczepanski (2009) 

viktigt för att barn ska tillägna sig förstahandserfarenheter genom att de upplever och 

undersöker fenomenet de undersöker. Lagerholm (2009) belyser vikten av att arbeta med 

fenomen som finns runt om oss i vår närhet till exempel luft, ljus, ljud och vatten då detta är 

något som barnen automatiskt utforskar. Det är enligt Lättman-Masch m.fl. (2014) viktigt att 

miljön är inbjudande och att det finns material tillgängligt. Hälften av pedagogerna i denna 

undersökning anser att de har en utomhusmiljö eller närmiljö som stimulerar och utmanar 

barnens fysikaliska utforskande men samtliga pedagoger är övertygade om att miljön kan 

utvecklas ännu mer för att underlätta arbetet med fysik utomhus. Engdahl (2014) menar att det 

i förskolans utomhusmiljö spontant sker sociala möten mellan förskolans aktörer och att det är 

en arena för samspel och lyhördhet. Oavsett om barnet är själv eller i samspel med ett annat 

barn eller pedagog stöter hen ständigt på olika fenomen och material (Klaar, 2013) och det är 

viktigt att se dessa möten för att utmana barnet. Pedagogens roll som medforskare är då viktig 

och detta är något som mer än hälften av pedagogerna belyser i undersökning. Genom 

kommunikativa processer och pedagoger som finns närvarande för att stötta och samspela kan 

barnet enligt Säljö (2000) utveckla sin förståelse och kunskap för olika saker.  

Pedagogerna i undersökningen var eniga om att det finns stora möjligheter med att arbeta med 

fysik i deras verksamhet och några av dem nämner att om ”fysikglasögon” används kan fysik 

upptäckas överallt – både inomhus och utomhus. Vilka ”glasögon” som används har betydelse 

för vad pedagogen väljer att fokusera sig på (Wehner-Godée, 2013). Valet av glasögon 

påverkar det som framträder för oss och nya perspektiv kan upptäckas beroende på vilka 

glasögon man använder.  
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6.3 Slutsats 

Syftet med undersökningen var att få en uppfattning om hur och var pedagogerna arbetar med 

fysik och om de använde sig av sin utomhusmiljö som lärandemiljö. Följande frågeställningar 

har använts för att få fram ett resultat:  

 Vad anser pedagogerna att fysik är?  

 Påverkar pedagogernas inställning arbetet med fysik?  

 Hur använder förskolorna sin miljö och utomhusmiljö för att utmana barns nyfikenhet 

för fysik? 

Utifrån resultatet och diskussionen av den här undersökningen kan slutsatsen dras att fysik är 

ett ämne som pedagogerna har känt eller känner rädsla inför. Pedagogernas erfarenheter från 

fysikundervisning i sin skoltid har hos många av dem påverkat hur de ser på ämnet även i 

vuxen ålder. Vissa pedagoger har fått en ny syn på ämnet utifrån utbildning inom till exempel 

förskollärarutbildningen eller vidareutbildning. Pedagogernas inställning till fysik påverkar 

hur de idag väljer att arbeta med ämnet i verksamheten och majoriteten av pedagogerna vill 

utveckla sin kunskap genom vidareutbildning. Experiment är det som dominerar i svaren på 

hur pedagogerna arbetar med fysik i förskolan. Det ger möjlighet till planering och 

förberedelse för pedagogerna vilket skapar trygghet för dem. Mesta delen av arbetet med 

fysik förekommer inomhus. Hälften av pedagogerna arbetar även medvetet med fysik 

utomhus. Samtliga pedagoger tycker dock att utomhusmiljö behöver utvecklas för att 

underlätta arbetet med fysik utomhus. 

Pedagogerna i undersökningen är medvetna om att de har en stor roll i barnens utforskande 

och att de genom en medforskande roll kan uppmärksamma barnen på fysikaliska fenomen. 

Detta kan ses ur ett sociokulturellt perspektiv där lärandet sker i samspel med andra.  

 

6.4 Studiens relevans till förskollärarprofessionen  

Enligt förskolans läroplan finns det mål att sträva efter inom till exempel naturvetenskap 

(Skolverket, 2011). Det står att barn ska utveckla förståelse för naturvetenskap, enkla kemiska 

processer och fysikaliska fenomen. Det är dock upp till pedagogerna som jobbar i förskolan 

att tolka detta och planera verksamheten. Denna undersöknings syfte var att ta reda på 

pedagogers tankar om fysik och det framkom att flera av pedagogerna är osäkra när det 

kommer till detta ämne. Detta är något som är viktigt för förskollärarprofessionen. Det är 

viktigt att få reda på att pedagoger anser sig ha bristande kunskap i vissa ämnen och att de får 

möjlighet att bygga på sin kunskap i form av vidareutbildningar.  
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6.5 Implikationer för förskolan och förslag till vidare forskning 

 

Den här undersökningen har bidragit till att jag som framtida pedagog kommer ha ett mer 

medvetet förhållningssätt till fysik då det verkar som att det är ett ämne som överlag inte prio-

riteras inom naturvetenskapen. Jag kommer vara mer uppmärksam över fysik i barnens vardag 

och uppmärksamma när barnen utforskar fysikaliska fenomen. Jag kommer att ta med mig 

pedagogers berättelser och tips de delat med sig av. Några av pedagogerna visade upp hur de 

utvecklat ”fysikhörnor” där barnen får utforska fysik och det är något jag tycker var väldigt 

inspirerande. Jag hoppas även att pedagogerna som intervjuades till min undersökning blivit 

mer medvetna om vikten av att arbeta med fysik i förskolan. Flera av pedagogerna ville gärna 

ha tips på litteratur och websidor vilket jag försökte hjälpa till med och jag hoppas att något 

av mina tips i kombination med intervjuerna kan inspirera pedagogerna till att arbeta mer med 

fysik.  

 

Fortsatt forskning skulle kunna vara att göra ännu fler intervjuer för att få in mer material att 

analysera vilket skulle ge en bredare bild. Det skulle vara intressant att komplettera intervju-

erna med observationer för att få en inblick i hur och vart pedagogerna arbetar med fysik i 

verksamheten. Stämmer det pedagogerna säger i intervjun överens med hur de arbetar i verk-

samheten? En annan sak som skulle vara intressant är att göra en jämförelsestudie mellan hur 

pedagoger arbetar med fysik i förskola och i förskoleklass.   
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8 Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Syftet med studien är att ta reda på hur och var förskollärare arbetar med fysik i förskolan - 

utomhusmiljö. 

Bakgrund. 

 Vilket år är du född?  

 Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 Vilken utbildning har du och när avslutades dina studier? 

 Ingick det någon form av naturvetenskap i din utbildning?  

 Vilka åldrar är barnen på den avdelningen du arbetar?  

 Har förskolan du jobbar på någon speciell profil?  

Generella frågor om naturvetenskap och fysik. 

 Vad anser du att naturvetenskap är? 

 Vad anser du att fysik är?  

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

Vilka? 

 Har du någon vidareutbildning inom naturvetenskap eller specifikt med fysik?  
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 Anser du att dina tidigare erfarenheter påverkar din syn på fysik? 

Pedagogernas arbete med fysikaliska fenomen. 

 Arbetar du med fysik/fysikaliska fenomen i förskolan?              

 När du arbetar med fysik med barnen utgår du från barnens frågor när barnen visar in-

tresse för något specifikt? Exempel? 

 

 Vilken roll har du som pedagog i arbetet med fysik? 

Utomhus som lärandemiljö.                  

 Beskriv er utomhusmiljö. 

 Var i barnens utomhusmiljö anser du att man kan upptäcka och utforska fysikaliska 

fenomen? 

 Hur upplever du att barnen utforskar fysikaliska fenomen utomhus? 

 Arbetar ni med fysik/fysikaliska fenomen utomhus?  

 Anser du att er utomhusmiljö skulle kunna utvecklas för att lättare kunna arbeta med 

fysik utomhus? Exempel?  
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett 

Hej! 

Jag heter Johanna Karlsson och jag läser min sjätte termin på lärarutbildningen, till 

förskollärare vid Karlstads universitet. Jag håller på med mitt examensarbete och syftet jag 

har med min undersökning är att ta reda på hur och vart pedagogerna anser att de arbetar med 

fysik.  

Jag kommer använda mig av intervjuer. Det insamlade materialet kommer att användas som 

underlag till resultatet av mitt examensarbete.   

Intervjumaterialet kommer att transkriberas så att ingen medverkandes identitet går att 

urskilja. Materialet kommer endast användas i detta arbete och därefter förstöras.  

Det är helt frivilligt att delta och du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande. 

 

Härmed samtycker jag till att delta i en intervju och att materialet får användas i 

undersökningen. 

 

Datum:………………………………………………………… 

 

Namn:…………………………………………………………. 

       

Godkänner att intervjun spelas in:  

 JA 

NEJ 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 - Informationsbrev 

 

Jag heter Johanna Karlsson och jag studerar på Karlstads universitet, förskollärarutbildningen. 

Jag skriver mitt examensarbete och jag ska göra min studie inom ämnet fysik. Jag har valt att 

intervjua pedagoger i min studie och jag är tacksam för att du vill ställa upp och bli 

intervjuad.  

Syftet med min studie är att synliggöra hur och var ni arbetar med fysik i förskolan.  

 

Jag kommer i min studie att döpa om alla namn och jag benämner förskolans namn som 

”förskola A,B eller C” eller ”pedagog 1, 2 eller 3” så den är helt anonym. Jag kommer 

eventuellt att ta ljudupptagning av intervjun som sedan raderas då arbetet är klart. Detta är 

något som du kommer att få ta ställning till på samtyckesblanketten. Du kan när som helst 

välja att avbryta ditt deltagande och jag raderar då genast det inspelade samtalet om det har 

gjorts. Om det kommer upp frågor efter intervjun kan du när som helst kontakta mig. 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Johanna Karlsson 

Tel: xxx-xxxxxxx  

Mail: xx_xx@xxxxxxx.xxx 

 

 

 

 


