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Abstract 

The purpose of this study is to find out how teachers relate and work with physics and 

technology in a fun and interesting way. How they perform activities in physics and 

technology and how they use the different phenomena with concepts. 

 

Implementation of this study is based on qualitative semi-structured interviews and structured 

observations. The observations were carried out in connection with the experiments were 

conducted. The interviews were chosen to be conducted in a peaceful environment where 

teachers had time to reflect on their answers. Teachers’ thoughts, teaching methods and 

approach are the basic aspects in the study.  

 

The results of the study show that teachers are actively working with the physics and 

technology in preschool. They work for the interests of children and work to maintain interest 

in an efficient manner. The result also shows that teachers feel it is important to use concepts 

in activities with the children. The teachers use terms but does not explain the meaning of 

them. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att ta reda på hur pedagoger förhåller sig och arbetar med fysik och 

teknik på ett lustfyllt och intressant sätt. Hur de framför aktiviteter inom fysik och teknik samt 

hur de använder de olika fenomenen med begrepp. 

 

Genomförandet av studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer samt 

strukturerade observationer. Observationerna genomfördes i samband med att experiment 

utfördes. Intervjuerna valdes att genomföras i en lugn miljö där pedagogerna hade tid att 

reflektera över sina svar. Utgångspunkterna i denna studie var pedagogernas tankar, 

undervisningsmetod och förhållningssätt. 

 

Resultatet av studien visar att pedagogerna arbetar aktivt med fysik och teknik i förskolan. De 

arbetar efter barnens intressen och arbetar för att behålla intresset på ett effektivt sätt. 

Resultatet visar även att pedagogerna tycker det är viktigt med begreppsanvändning i 

aktiviteter med barnen. Pedagogerna använder begrepp men förklarar inte innebörden av dem. 

 

Nyckelord: barn och naturvetenskap, experiment, pedagoger 
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1. Inledning 
 

Under förskollärarutbildningen har jag fått en ny och positiv syn på naturvetenskapliga ämnen 

och teknik i förskolan. Av egna erfarenheter utforskar barn mycket fysik och teknik i deras 

vardagliga aktiviteter såsom i den fria leken. Många barn är intresserade av vatten och vilka 

saker som sjunker eller flyter. Här kan ämnet fysik kopplas in på ett roligt och meningsfullt 

sätt. Även teknik är något som intresserar barn i deras vardagliga aktiviter, detta kan 

synliggöras till exempel genom legobyggen och pyssel. 

De naturvetenskapliga ämnena och teknik är enligt mig viktiga att studera då det ses som 

svåra och negativt laddade ämnen i senare ålder och skolår. Att väcka intresse för dessa 

ämnen i tidigare ålder tror jag kan bidra med en positivare syn på fysik och teknik. Att stöta 

på komplicerade begrepp i tidigare ålder kan leda till att barn redan har stött på orden och 

kommer förhoppningsvis känna sig mer bekanta med dessa i senare skolår.  

Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2008) nämner att det finns ett vikande intresse i 

senare skolår för naturvetenskapliga ämnen. Deras erfarenhet är att barn redan från början är 

intresserade av hur världen omkring dem fungerar och att de utforskar olika fenomen. 

Min tanke är att det kanske är vi förskollärare som har valt att inte visa eller synliggöra de 

olika fenomen som uppstår. Det leder till att barn aldrig har upplevt olika begrepp eller 

liknande när de kommer upp i senare skolår.  

I läroplanen för förskolan kan man läsa att” Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt 

lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar” (Skolverket, 

2010, s.5).  Det står även att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse i 

naturvetenskap som inkluderar tekniska och fysikaliska fenomen (Skolverket, 2010).  

Att arbeta med naturvetenskapliga ämnen hör alltså till förskollärarprofessionen då vi ska 

arbeta efter läroplanen och sträva efter att uppfylla delarna i den. 

I denna studie har jag valt att ta reda på hur pedagoger arbetar med det naturvetenskapliga 

ämnet fysik samt teknik. 
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1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger förhåller sig och arbetar med fysik 

och teknik på ett lustfyllt och intressant sätt. Hur framför pedagogerna fysik och teknik samt 

hur förklarar de fenomenen med olika begrepp. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur framför pedagoger aktiviteter inom fysik och teknik på ett lustfyllt och intressant 

sätt? 

 Hur används olika begrepp som tillämpas inom fysik och teknik?  
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

I denna text kommer tidigare forskning och kunskap lyftas för att få en förstålse i vad som 

redan finns inom ämnet. 

2.1 Fysik och teknik redan i förskolan 

Elfström m.fl. (2008) menar att det är viktigt att lyfta de naturvetenskapliga ämnena redan i 

förskolan av den anledningen att det finns ett avvikande intresse i senare skolår. Även om 

barn i tidig ålder utforskar och förundras över olika fenomen finns det ett vikande intresse i 

högre ålder. Detta kan bero på en brist hos pedagogerna när de ska lära ut i dessa ämnen. För 

att skapa ett intresse inom naturvetenskap är det viktigt att se till barns frågor, det handlar 

alltså om att börja där nyfikenheten föds och bygga vidare på den. 

 

I förskolan handlar naturvetenskap om att barns omgivning och vardagsfenomen undersöks 

och syftet med detta är att barn ska grundlägga sina kunskaper om naturen och saker som sker 

i deras omvärld (Utbildningsdepartementet, 2010). Naturvetenskap i förskolan ska handla om 

barns omgivning och Utbildningsdepartementet (2010) tar också upp att grunden och 

utgångspunkten för det naturvetenskapliga ska utgå från barns intressen. 

 

2.2 Pedagogens frågor och förhållningssätt 

Idag läggs det stor vikt på förskollärarens frågor i en aktivitet, hur ska frågor i 

naturvetenskapliga sammanhang ställas? Thulin (2010) nämner att det finns en stor betydelse 

för hur läraren ställer frågor och den betydelsen ligger i att ställa öppna frågor istället för 

slutna. Genom att det ställs öppna frågor vidgar läraren nya dörrar och barnen tänker ofta ett 

steg längre in i processen.  

Vidare menar Thulin (2010) att när det ställs slutna frågor som till exempel ”tror du stenen 

flyter?” finns det oftast bara ett svar för barnen, detta resulterar i att det finns ett felaktigt svar 

och detta kan bidra till ett minskat intresse. Att ställa motfrågor så som ”ska vi ta reda på vad 

som kan hända?” eller ”hur ska vi göra nu?” kan ses som öppna frågor men det finns en viss 

tveksamhet i om detta fångar barns intresse eller om det bara är läraren som driver arbetet 

framåt. Det läggs också betydelse i att låta barn driva intresset framåt, läraren ska alltså inte 

ställa för många motfrågor även om de är öppna i konstruktionen.  

 Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström (2010) anser att läraren ska ställa utmanande frågor i 

rätt ögonblick. Genom att de gör det hjälper det barn att fokusera på begreppen samtidigt som 

de ser vad som händer. De kallar frågor för lärandets rum, de menar att barn lyssnar till 

varandras svar och tar lärdom av det. Det nämns även att frågor inte alltid behöver vara 

lärandets rum, det kan också begränsa lärandet i de fall det ställs slutna frågor. 

 I dessa fall gör barn bara en gissning eller som nämnts tidigare, det bidrar till ett minskat 

intresse då det finns ett korrekt eller ett felaktigt svar.  

Uppmuntran har mycket större effekt hos barn än om de får höra negativa saker. Med detta 

menas att pedagoger måste förstå att alla barn har olika synvinkel på naturvetenskap och inte 

säga till barnen att de har fel. Pedagoger kan se sig själva som samarbetspartner i barns 

kunskapsintagande, riktlinjer för detta kan vara att visa uppskattning när barn försöker lösa ett 

problem, visa att pedagogen lyssnar på barns idéer och acceptera barnens svar (Harlen, 1996).  
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Elfström m.fl. (2008) tar upp olika sätt att fånga barns intresse och ett är att formulera sig som 

att vi har ett problem att lösa tillsammans. Att låta barnen ha en hypotes kan också bidra med 

en ökad förståelse av vad som ska komma att hända. När problemet har lösts tillsammans med 

barnen kan till exempel experimentet avslutas med en slutsats. Genom att det sätts en slutsats 

får barnen en klarhet i vad som hänt, om det var likt hypotesen eller om det var något helt 

annat som hände så att problemet löstes. 

 

Elfström m.fl. (2008) har även undersökt hur lärare och barn undersöker någonting 

tillsammans. Genom att de filmade aktiviteter såg de att lärarna ofta pratade med barnen 

under tiden de undersökte problemet som skulle lösas. Detta resulterade i att 

koncentrationsförmågan minskade och kunskap togs inte in av barnen då de hade fullt upp 

med att undersöka fenomenet. När detta sker tror lärarna att barnen har tappat intresset, så är 

inte fallet. De menar att det är när barnen har fått undersöka, tolka och fundera som de har 

blivit mottagliga för att ta in fakta och kunskap.  

 

I en studie som Thulin (2006) genomförde undersöktes det hur lärare undervisar 

naturvetenskap och hur barn kommunicerar naturvetenskapliga fenomen. Hon kom fram till 

att när pedagogen höll i den röda tråden genom aktiviteten och håller barnens uppmärksamhet 

diskuterar de under pedagogens frågor. Det som också uppmärksammades i studien var att när 

pedagogen inte var där och höll barnens uppmärksamhet diskuterade barnen inte det som 

pedagogen la i fokus, barnens diskussion var mer på en här och nu nivå genom aktiviteten. Ett 

viktigt redskap som pedagogen har med sig genom den naturvetenskapliga aktiviteten är 

rösten. Thulin (2006) nämner även att rösten är det viktigaste materialet som pedagogen kan 

använda sig av, det hjälper att fånga barnens uppmärksamhet och det skapar en 

meningsfullhet för barnen. 

 

2.3 Begreppsanvändning 

För att barn ska förstå begreppen som beskrivs i ett sammanhang behövs både begreppet och 

aktiviteten upprepas. Elfström m.fl. (2008) menar att pedagoger kan använda sig av begrepp i 

barns vardagliga aktiviteter. De menar att det då föds en dialog och ett utforskande genom att 

skapa en relation till begreppet och tingen det handlar om. De tar också upp att det är bra att 

använda begreppen samtidigt som barnen utforskar eller undersöker ett fenomen. Då bildas en 

begreppsförståelse till vad barnen håller på med. Det läggs också vikt i att utforskandet och 

förklaringen ska börja från det som är begripligt och sedan byggas på med begrepp som kan 

få en djupare förklaring (Elfström m.fl. 2008).  

Helldén m.fl. (2010) menar att barn pratar om naturvetenskapliga fenomen på ett personligt 

sätt. Med detta menas att barn kopplar det naturvetenskapliga fenomenet till det som de redan 

känner igen i deras vardag. När det sker ett fenomen som de redan har varit med om innan kan 

kunskapen tas in på en djupare nivå och som Elfström m.fl. (2008) menade är det alltså viktigt 

att det sker repeteringar för att förstå vad ett begrepp inom tekniska och fysikaliska fenomen 

innebär. Harlen (1996) beskriver begreppsförståelsen som en viktig del i naturvetenskapen, 

för att uppfylla målet om att barn ska förstå sin omvärld på ett korrekt sätt behövs 

begreppsförståelse. Men för att barn ska ta in nya begrepp och ha kvar en positiv inställning 

till ämnet måste pedagogen lyssna och vara positiv till barns egna förklaringar inom begrepp 

och förståelse av olika fenomen.  
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 Helldén m.fl. (2010) menar också att förskolan ger viktiga erfarenheter inom naturvetenskap 

och skapar en framtidsinriktad undervisning. De beskriver begreppen i naturvetenskap som 

byggstenar för att kunna förstå samband i olika fenomen och den kunskapen är det svårt att 

senare klara sig utan. Genom att pedagoger har begreppsanvändning i förskolan hjälper de 

barn att finna nya vägar och öppna dörrar in i naturvetenskapens värld. De nämner också att 

om pedagoger enbart hade använt sig av metaforer och enkla förklaringar i den 

naturvetenskapliga undervisningen hade det försvårat det fortsatta lärandet. Pedagogen ska 

alltså ge en förklaring på vad det är som händer samt förklara det vetenskapliga begreppet för 

barnen. Ying m.fl. (2015) nämner att barn kan ta in vetenskap i tidig ålder för att sedan 

utvecklas vidare. 

 

Att barn får diskutera olika begrepp med pedagogen kan också skapa betydelsefullhet för 

barns kunskap om olika fenomen. Att använda begrepp i undervisningen är också viktigt då 

det stödjer barns kunskapsintagande (Havu-Nuutinen, 2005).  

Helldén m.fl. (2010) nämner att pedagogen inte kan överföra ett särskilt sätt att tänka och 

tolka saker till barnen, men genom språket kan de stötta dem inom utvecklingszonen och 

påverka vilken väg tolkandet ska ta. Med det menas vilken innebörd ett visst begrepp får  

för barnen.  

I Havu-Nuutinens (2005) studie undersöktes barns begreppsförståelse utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. I studien visades det att barn tar in kunskap tillsammans med 

varandra då de lyssnar till varandras tankar och idéer.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

I denna studie har det sociokulturella perspektivet valts. Idag är det en av de mest använda 

teorierna för att förstå hur barn tar in kunskap (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger förhåller sig och arbetar med fysik 

och teknik på ett lustfyllt och intressant sätt. Hur de framför aktiviteter inom det 

naturvetenskapliga ämnet fysik och teknik samt hur de förklarar de olika fenomenen med 

begrepp. Det sociokulturella perspektivet är ett perspektiv som denna studie utgår från och det 

kan ge förklaringar till hur pedagoger använder sig av olika sätt att undervisa. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Sheridan & Pramling Samuelsson (2009) nämner att förskolans läroplan har sin grund i det 

sociokulturella perspektivet och det innebär att barn tar in kunskap genom att kommunicera 

och samspela med människor i deras omgivning. 

Lev Vygotskij (1896-1934) var en rysk vetenskapsman som var aktiv inom det sociokulturella 

perspektivet. Hans teorier har inte bara lagt grunden för förskolans läroplan, det 

sociokulturella perspektivet är också uppbyggt av Vygotskijs teorier.  

Den sociokulturella barnsynen bygger på att barn föds in i social värld, de betraktas som 

sociala varelser och av naturen är de lärlingar. I detta perspektiv ses individens utveckling 

som en del av en social process och barn behöver vägledning i sin utveckling (Hundeide, 

2003). Kunskap tas in i sociala sammanhang och för att lägga grunden för givande sociala 

sammanhang är språket och tänkandet två viktiga delar. Språkutveckling grundas i samspel 

tillsammans med andra. Utveckling sker från det yttre och materiella till det inre, från det 

sociala till det individuella (Askland & Sataøen, 2003).  

 All kunskap börjar med en gemensam aktivitet, med tiden börjar barnet utföra aktiviteten på 

egen hand. Lärande kan ses som att barn imiterar andra barn eller vuxna i deras omgivning. 

Genom imitationen kan barn utföra mer avancerade aktiviteter som är under ledning av vuxna 

(Askland & Sataøen, 2003). 

Vygotskij använde sig av begreppet proximal utvecklingzon för att uttrycka utveckling och 

lärande. Han förklarade det som avståndet mellan vad barnet kan prestera ensamt, utan stöd 

och även hur barnet presterar under ledning av en vuxen eller en mer kompetent individ. Han 

menade att tillsammans är det lättare att lösa ett problem än på egen hand (Säljö, 2000). 
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4. Metodologisk ansats och val av metod 

4.1 Urval 

Valet av förskola gjordes med hjälp av tidigare kontakter och observationen genomfördes på 

två avdelningar och fyra stycken pedagoger som arbetar på dessa intervjuades. Förskolan 

ligger i en liten stad i södra delen av Sverige. 

Samtyckesblanketter (bilaga 1) lämnades ut till pedagogerna som skulle medverka i 

undersökningen. Två av pedagogerna gav godkännande för att bli observerade under 

aktiviteter och samtliga fyra gav samtycke för att intervjuas.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

I denna studie valdes metoderna observation och intervju. Två metoder valdes på grund av att 

enbart observation skulle tillföra för lite information om hur pedagogerna arbetar med fysik 

och teknik i förskolan. För att ta reda på hur de arbetar med detta valdes även metoden 

intervju in. Genom intervjun framkommer pedagogernas förhållningssätt och syn på fysik och 

teknik.  

Metoden strukturerad observation valdes för att kunna se hur pedagogerna arbetar med 

ämnena fysik och teknik. Genom att använda strukturerad observation kan det ge svar på 

frågan hur pedagogerna arbetar med fysik och teknik på ett intressant och lustfyllt sätt. Det 

kan alltså ge svar på hur pedagogerna fångar barnens intressen och vilka begrepp de använder 

i aktiviteten som observeras. Franzen (2014) nämner att metoden observation bidrar till att 

den som genomför studien kommer nära det fenomen som studeras. Observatören är på plats 

när det händer och personen tolkar det som ses. Vetenskapsrådet (2011) nämner också att 

metoden observation kan kallas för öppen observation när deltagarna vet att de observeras och 

metoden passar bra när arbetet inom en organisation ska studeras. Bryman (2011) beskriver 

strukturerad observation som en metod där människor ska observeras, under observationens 

gång har observatören ett klart schema med rubriker som det antecknas inom. 

 

Den strukturerade observationen genomfördes genom att vara icke-deltagande. Franzen 

(2014) nämner detta som att observatören endast iakttar och inte deltar i miljön. 

 

Före undersökningen gjordes ett observationsschema som följdes under observationen med tre 

rubriker. Rubrikerna var vad pedagogerna sa för att göra experimenten intressanta, 

begreppsanvändning och vilken begreppsförklaring de använde sig av. Vetenskapsrådet (2011) 

nämner att observationer bör föras systematiskt genom till exempel ett schema och 

anteckningar. 

Johansson & Svedner (2010) nämner att observation kan vara den mest givande metoden när 

en lärares beteende och undervisningsprocess ska undersökas.  
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Observationen genomfördes genom att vara en fullständig observatör. Bryman (2011) 

beskriver fullständig observatör som att inget samspel med personer i miljön sker. 

Observationen eller observatören påverkar alltså inte miljön eller personerna omkring. 

Metoden intervju har även valts för denna studie.  

Johansson & Svedner (2010) tar upp att intervjuer är den vanligaste typen av metod i en 

undersökning. Det är en givande metod när lärares syn, undervisning och förhållningssätt ska 

undersökas.  

För att genomföra denna undersökning valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer och 

med det menas att frågeområdena är bestämda i förväg men under intervjuns gång kan det 

ställas uppföljningsfrågor för att få så bra svar som möjligt. Intervjuaren utgår alltså från ett 

frågeschema när intervjuerna sker men ibland behövs inte lika många frågor ställas, det beror 

på svaren som personen ger (Bryman, 2011). 

Intervjuerna spelades in i en ljudfil genom mobiltelefon. Johansson & Svedner (2010) menar 

att avbrutna meningar, tonfall och pauser kan vara viktiga för att förstå vad som sägs i en 

intervju. Bryman (2011) poängterar också att intervjuaren kan koncentrera sig på att lyssna på 

vad som sägs istället för att hinna med att skriva ner svaren som ges. Löfgren (2014) nämner 

även att intervjuaren slipper avbryta för att hinna skriva ner vad som sägs. 

Genom att använda både metoden intervju och observation får jag reda på hur pedagogerna 

ser på lärande. Denna studie utgår från det sociokulturella perspektivet och genom metoderna 

blir det synligt hur de låter barnen förklara begrepp, hjälpa varandra och lyssna på varandra. 

Det handlar om hur pedagogen ställer frågor i den aktivitet som observeras.  

4.3 Procedur 

Till att börja med kontaktades förskolechefen på den förskola där studien skulle genomföras. 

Efter godkännande från förskolechefen kontaktades pedagogerna på de två avdelningarna som 

var godkända för studien. Samtyckesblanketter (bilaga 1) delades sedan ut till pedagogerna. 

Det bestämdes datum och tid för att genomföra undersökningen. Pedagogerna informerade 

även vårdnadshavare genom att berätta att de skulle bli observerade. De berättade även att det 

inte är barnen som observeras, endast pedagogerna. 

Observationerna genomfördes strax efter frukost då det var tid för samling enligt förskolans 

schema. Pedagogerna bjöd själva in mig för att observera under den aktivitet de skulle ha. 

Observationen ägde alltså rum på förmiddagen och pedagogen satt framför barnen. Jag som 

observatör satt bakom barngruppen så jag kunde ha pedagogen i fokus.  

Hjälpmedel som användes under observationen var papper och penna. Eftersom det var en 

strukturerad observation antecknades det under observationsschemats rubriker. Rubrikerna var 

vad pedagogerna sa för att göra experimenten intressanta, begreppsanvändning och vilken 

begreppsförklaring de använde sig av. Dysthe, Hertzberg & Hoel (2010) nämner att observera 

innebär att ge sinnesintryck så objektivt som möjligt.  

Intervjuerna skedde när det var lugnare på förskolan eftersom en pedagog då kunde gå iväg 

från barngruppen. Intervjun skedde i en lugn miljö där det inte fanns några stressmoment eller 

ljud som störde. Löfgren (2014) beskriver tiden som en bristvara på dagens förskolor och det 

är viktigt att det finns tid för pedagogerna att fundera och reflektera kring svaren som ges i 

intervjun. Han nämner även att platsen för intervjun har en betydelse för vad som sägs.  
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Intervjuerna ägde rum i förskolans personalrum där enbart vi befann oss och som nämnts 

tidigare var det nästintill inga störmoment så som andra ljud utifrån. Vi satte även en bestämd 

tid för intervjun och deras förslag var 40 minuter.  

De förklarade att de inte kunde gå iväg från barngruppen under en längre tid. Att intervjua 

under 40 minuter accepterades och under dessa minuter behövde vi inte stressa. 

Inspelningen startade och intervjun började och första frågan ställdes med respektive person 

som var med i undersökningen. I början var deras svar korta och enkla, det var när frågan om 

vad teknik är samt vad fysik är som det blev mer långa och analyserade svar. Frågorna följde 

intervjuschemat (bilaga 2) och beroende på vad pedagogerna svarade ställdes följdfrågor. För 

att pedagogerna inte skulle känna sig obekväma i vissa frågor kunde uppföljningsfrågorna 

komplettera upp grundfrågan. Detta skedde när jag som intervjuare upplevde personen som 

obekväm eller stressad av situationen. Löfdahl (2014) nämner att undersökningen inte får 

genomföras så att den påverkar pedagogerna psykiskt. Om det ställs för obekväma frågor 

känner sig pedagogerna obekväma och detta påverkas psykiskt för stunden. 

Det fanns även utrymme i slutet till pedagogerna om det fanns frågor de ville ställa.  

4.4 Etiska överväganden 

När en studie genomförs finns vissa krav eller normer som ska följas. Individskyddet är ett 

krav som vetenskapsrådet har tagit fram. Inom individskyddet finns det fyra olika principer 

eller huvudkrav som den som genomför studien ska arbeta efter. Individskyddet handlar om 

att de som deltar i studien inte får kränkas eller skadas (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet, innebär att personerna som har blivit tillfrågade att vara med i 

undersökningen får information innan de ger ett samtycke att delta. I informationsbrevet ska 

det stå vad som är syftet med undersökningen, hur data hanteras samt att intervjuerna kommer 

spelas in (Vetenskapsrådet, 2002).  

Den informationen fanns med på studiens informationsbrev på grund av att personerna skulle 

kunna ta ställning till att delta i undersökningen. Förskolechefen informerades i ett muntligt 

samtal. 

 

Samtyckeskravet, det behövs alltid ett samtycke från deltagarna i undersökningen (Löfdahl, 

2014). När pedagogerna fick informationsbrevet skrev de på ett samtycke i form av en 

underskrift. Det lämnades även information med kontaktuppgifter till mig som genomför 

studien, om pedagogerna senare väljer att inte medverka i undersökningen. 

Vetenskapsrådet (2002) nämner att de som medverkar i undersökningen alltid har rätt att 

bestämma hur länge de ska delta. De kan alltså avbryta sin medverkan när de vill.  

 

Konfidentialitetskravet, innebär att det inte ska finnas med personliga uppgifter i data som 

samlas in samt att individerna inte ska kunna identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 

2002).  Detta togs hänsyn till genom att informationsbrevet informerade om att deltagarna 

kommer vara anonyma samt att namn kommer vara avidentifierade i studien.  

 

Nyttjandekravet, innebär att all data, uppgifter eller information som samlats in under 

undersökningen inte får användas i annat bruk (Franzen, 2014). Detta togs hänsyn till genom 

att informationsbrevet informerade om att materialet endast kommer användas i denna studie.   
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4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet innebär att studien har gjorts på ett pålitligt sätt. Johansson & 

Svedner (2010) nämner att reliabiliteten innebär mätnoggrannheten i de observationer och 

intervjuer som genomförts. De frågor som finns är om intervjuerna eller observationerna görs 

på samma sätt och om samma frågor ställs. Intervjuerna i studien var med vuxna pedagoger 

och frågorna ställdes i samma ordning till alla som deltog. Det som skiljdes åt var 

följdfrågorna. Om pedagogen svarade med ett givande svar ställdes ingen följdfråga. 

Följdfrågor ställdes däremot om pedagogerna svarade med ett slutet svar.  

Detta gjordes för att stärka reliabiliteten och som Löfgren (2014) nämner kan platsen som 

intervjun genomförs på, påverka vad som sägs. Under intervjuerna satt vi i förskolans 

personalrum och hade gott om tid på oss för att intervjun skulle bli så bra som möjligt. 

Frågorna som ställdes till pedagogerna var öppna frågor på grund av att de skulle kunna ställa 

så förklarande svar som möjligt. De två observationerna i studien ägde rum under förskolans 

samling när de hade planerat att experimentera med fysik och teknik. För att stärka 

reliabiliteten genomfördes båda observationerna under den tid förskolan hade planerat för 

experiment. Det som observerades var pedagogen, jag som observatör satt bakom 

barngruppen så jag kunde ha pedagogen i fokus i båda observationerna.  

 

Validiteten förklarar Johannson & Svedner (2010) som att resultatet ska ge en  

trovärdig bild av studien. I båda undersökningarna syntes sådant som liknar andra studier och 

vetenskap, på det sättet stärks även validiteten. Bryman (2011) nämner att validitet även 

innebär om studien undersöker det som ska undersökas. Denna studie stärker även validiteten 

genom att syfte samt frågeställningar besvaras.  

4.6 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär om undersökningens resultat även kan säga något om de personer 

som inte medverkar i studien (Bryman, 2011). I denna studie blir det intressant om resultatet 

gäller för pedagoger över lag eller endast för de som deltar i undersökningen. Det resultat som 

framkommer gäller det urval som gjorts i studien, som endast är 4 stycken pedagoger. Det går 

inte säga att detta gäller alla pedagoger på förskolor eller om det endast gäller för 

pedagogerna där undersökningen genomfördes. Som nämnts tidigare stämmer resultatet 

överens med tidigare forskning om hur pedagoger bör arbetar med fysik och teknik i 

förskolan. 

4.7 Databearbetning 

När samtliga intervjuer var gjorda på förskolan lyssnades allt material av noggrant. 

Intervjuerna transkriberades på datorn för att kunna använda den data som samlats in på ett 

bra sätt. Efter att intervjuerna transkriberades var det dags att analysera den data som 

samlades in. Detta gjordes genom att sammanfatta likheter och olikheter i pedagogernas svar. 

När observationerna var genomförda renskrevs alla anteckningar. Genom att anteckningarna 

renskrevs blev det lättare att läsa av vad som blev synligt i observationerna. När 

anteckningarna hade renskrivits utifrån de tre kategorier som mallen innehöll analyserades 

materialet. Under tiden materialet analyserades delades analysen in i tre delar utifrån 

observationsmallen. I de tre rubrikerna blev det synligt hur pedagogerna fångade barnens 

intressen, använde begrepp samt hur begreppen förklarades. 
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5. Resultat och analys 
 

Resultatet bygger på observationsmaterialet samt undersökningens intervjufrågor (bilaga 2). 

Alla namn som presenteras i resultaten är inte personernas riktiga namn, de är alltså 

avidentifierade. De kallas här för Kerstin, Maria, Jessica och Ronja.  

Observationerna som har genomförts kommer nämnas som observation 1 samt observation 2.  

 

I stycket framkommer begreppet metafor, i denna studie tolkas detta begrepp som ett 

pedagogiskt hjälpmedel till exempel genom att ta hjälp av bilder i undervisningen. 

 

5.1 Fysik och teknik redan i förskolan. 

I intervjuerna ställdes frågan om det är viktigt att undervisa fysik och teknik redan i förskolan. 

Pedagogerna svarade ja på denna fråga. 

M: Ja det tycker jag är jätteviktigt, barnen är jättemotiverade och de tycker det är jätteroligt. 

Maria, förskollärare 

 

K: Ja det tycker jag. Jag tror det är väldigt viktigt att få en grund. Jag tyckte det var hemskt i 

skolan och himla tråkigt men ger man barnen en grund till teknik och fysik på ett roligt och 

lustfyllt sätt blir det bättre. Hitta det de tycker är intressant tror jag kommer hjälpa i 

senare skolgång. Jag tror det är därför det är väldigt viktigt att sätta grundpelare. 

Kerstin, förskollärare. 

 

 

J: Ja, det tycker jag faktiskt. De tycker det är roligt. 

Jessica, förskollärare. 

 

Samtliga pedagoger tyckte alltså det var viktigt att undervisa fysik och teknik redan i 

förskolan. Svaren bygger på att det är viktigt för ett utvecklat lärande och att sätta grundpelare 

redan i förskolan för att skapa ett vidare intresse i senare skolår. Som Elfström m.fl. (2008) 

menar är det viktigt att introducera naturvetenskapliga ämnen redan i förskolan då det finns 

ett vikande intresse i senare skolår. 

Pedagogerna förklarar även att det är viktigt på grund av att barnen tycker det är och roligt. 

Vidare menar Elfström m.fl. (2008) att det är viktigt att se till barnens frågor, det handlar om 

att börja där nyfikenheten föds och bygga vidare på den.  
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5.2 Vad är fysik och teknik i förskolan 

I frågan om vad fysik och teknik är för respektive pedagog blev det olika svar från samtliga 

som deltog. 

Detta är två svar som framkom i intervjun när frågan om fysik var i fokus. 

M: Fysik det är, det var svårt. Det är att kunna lära sig och förstå sammanhang i sin vardag 

och i livet.  

     Maria, förskollärare.  

 

K: Ja fysik, den är svår. Jag försöker tänka. Ja men jag tänker att det är såhär lite rörelse. 

Dragningskraft, kanske inte att man sitter och pratar med barnen om dragningskraft men 

jag tänker om de leker med kulor. De är ju teknik också men just det med kulan är ju fysik 

tycker jag.  

     Kerstin, förskollärare 
 

Nedan är det samma personer som svarat på föregående fråga. Men i detta fall är det teknik 

som är i fokus. 

 

M: Teknik är jättemycket för mig. Det är allt från att bygga och konstruera till att dra upp en 

dragkedja till att lära sig att gå, krypa eller åla. Ja teknik gör man hela dagarna. Äta är en 

teknik. Sen och bygga och konstruera, att låta barnen använda olika material. Från 

skogen, återanvända material och att vi bygger.  

 Maria, förskollärare. 
 

 

K: Teknik är lite lättare än fysik tycker jag. Teknik känner jag är nästan allt. Det beror ju på 

hur du tolkar teknik men för mig är teknik hur du tar på dig kläderna, knäppa eller ta på 

sig skorna. Teknik kan ju vara att bygga och teknik kan vara att hålla en penna. Nej men 

teknik är väldigt mycket, teknik är lättare att förklara tycker jag, Fysik känns väldigt 

abstrakt.  

 Kerstin, förskollärare.  

 

Här är fyra exempel på hur svaren kunde se ut. Det upplevs att pedagogerna inte kan sätta en 

gräns på vad fysik respektive teknik är. Pedagogerna tar upp mer vardagliga saker när det 

gäller teknik. Vad fysik är var mer svårt att förklara för pedagogerna. Fysik förklaras som ett 

svårt ämne av deltagarna och de ger bara enstaka exempel om vad det kan vara, till exempel 

allt som händer runt omkring oss samt dragningskraft eller att leka med kulor.  

Om teknik ger samtliga pedagoger fler exempel på vad det kan vara genom att förklara 

vardagliga saker så som att äta eller klä på sig. Det nämns även att det är lättare att förklara 

vad teknik innebär i förskolan. Utbildningsdepartementet (2010) menar att naturvetenskap i 

förskolan handlar om barnens omgivning och vardagsfenomen ska undersökas samt utgå från 

barnens intressen.  
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5.3 Aktiviteter och begreppsanvändning 

I intervjuerna ställdes frågan om de planerar aktiviteter inom fysik och teknik samt om det är 

viktigt att använda olika begrepp inom de fenomen som uppstår, varför det är viktigt och om 

de upplever att barnen behåller sitt intresse i aktivititeten under tiden begreppet förklaras. I 

svaren syntes både likheter och olikheter mellan pedagogerna.  

 

M: Planerar ganska väl, jag läser på i böcker och hoppas jag inspirerar barnen. 

Maria, förskollärare. 

 

R: Oftast fångar jag barnen i deras aktiviter och planerar inte så mycket med fysik och teknik. 

Ronja, förskollärare. 

 

Pedagogernas svar kan tolkas som att de inte planerar ett fortsatt arbete med fysik och teknik. 

Men svaren kan också tolkas som att de planerar aktiviteter. Maria arbetar aktivt med 

planering genom att hon läser på och utvecklar ämnet tillsammans med barnen. Ronja 

planerar inte mycket med fysik och teknik men fångar barnen i den fria leken när olika 

fenomen uppstår. Elfström m.fl. (2008) nämner att pedagoger kan fånga och ta in begrepp i 

barns vardagliga aktiviteter. De menar att det då föds ett utforskande genom att skapa en 

relation till begreppet det handlar om.  

 

Två av pedagogerna svarar på om det är viktigt att inkludera begrepp i verksamheten. 

M: Ja jätteviktigt, för dem har det med sig i ryggsäcken när de kommer till skolan. De tar åt 

sig kunskap som svampar alltså och det är viktigt sen i skolans undervisning. 

Maria, förskollärare. 

 

K: Ja, det är ett fortsatt lärande som är rimligt. Liksom för att barnen ska få en utveckling. 

Kerstin, förskollärare. 

 

Samtliga pedagoger tyckte det var viktigt att benämna de olika begrepp som uppstår inom 

fysik och teknik. Svaren är i likhet med att det är viktigt för barnens fortsatta lärande. Som 

Elfström m.fl. (2008) menar är det bra att pedagogerna använder begrepp under tiden barnen 

utforskar det som ska undersökas. Det bildas då begreppsförståelse. Helldén m.fl. (2010) 

beskriver begreppen i naturvetenskap som byggstenar för att kunna förstå olika fenomen. 
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Pedagogerna svarar på om det synliggörs ett fortsatt intresse hos barnen när begrepp förklaras.  

R: Barnen som är intresserade har fortfarande kvar uppmärksamheten. 

Ronja, förskollärare. 

 

K: Bara om jag använder mig av bilder. De tycker det abstrakta är svårt men med bilder kan 

intresset hållas i. 

Kerstin, förskollärare. 

 

J: Nej, barnen brukar inte vara intresserade. 

Jessica, förskollärare. 

I denna fråga om att förklara begrepp menar pedagogerna att det är svårare att hålla barnens 

uppmärksamhet och intresse. Kerstin fångar barnens intressen med bilder som metafor och för 

att förklara olika fenomen. Helldén m.fl. (2010) nämner att om pedagogerna endast använder 

sig av metaforer samt enkla förklaringar kan det skapa problem för det fortsatta lärandet. 

Ronja menar att en viss del av barnen tappar intresset när begrepp förklaras och andra håller 

kvar vid pedagogens uppmärksamhet. Det är de barn som är intresserade som behåller 

intresset när ett begrepp förklaras. Jessica menar att barnen inte brukar visa ett fortsatt intresse 

under begreppsförklaringen. Harlen (1996) beskriver begreppsförståelsen som en viktig del i 

arbetet med naturvetenskap och menar att barnen måste ha en begreppsförståelse för att förstå 

sin omvärld på ett korrekt sätt. Havu-Nuutinens (2005) studie visar även att barn tar in 

kunskap kring begreppsförståelse tillsammans med varandra då de har möjlighet att lyssna på 

varandras tankar. 

 

5.4 Att fånga barnens intresse 

I intervjun ställdes frågan om pedagogerna gör något speciellt för att fånga barnens intresse, 

använder de sig av någon metafor eller hjälpmedel.  

M: Det är lite olika. Språket är ett viktigt hjälpmedel och fantasin. Det kan vara handdockor 

ibland och att jag fångar barnen med rösten, kroppsspråket, blicken och språket. 

Maria, förskollärare. 

 

R: Nej jag vill att alla barn ska få vara med och pröva de som sker i samlingen. 

Ronja, förskollärare. 

 

I denna fråga syns det att pedagogerna tänker olika kring att fånga barnens intressen när det 

handlar om fysik och teknik i förskolan. Maria har tänkt mycket kring hur barnens intressen 

fångas och arbetar aktivt med det inom dessa ämnen genom att använda rösten, kroppsspråk, 

blicken och språket. Ronja vill att barnen ska få pröva och testa det som sker i samlingen. 

Thulin (2006) menar att rösten är det viktigaste materialet som pedagoger kan använda sig av, 

hon menar att det hjälper att fånga barnens uppmärksamhet.  
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Nedan svarar pedagogerna på frågan om de upplever ett fortsatt intresse hos barnen samt om 

det märks i den fria, vardagliga leken. 

 

 

M: Ja de använder sig av problemlösning och problemanalys i deras vardag. Det syns i den 

fria leken ja när de är ute mycket. Ofta säger barnen att vi har ett problem och de pratar 

mycket om vad som sjunker eller flyter. 

Maria, förskollärare. 

 

 

J: Ja mycket, de tycker om att balansera ute och inne och säger ofta orden balansera och 

väga eller om något väger lika då. 

Jessica, förskollärare. 

 

Samtliga pedagoger upplever ett fortsatt intresse hos barnen, några använder sig av begrepp 

och andra inte. Pedagogerna har lagt märke till vardagliga begrepp som barnen har börjat 

använda sig av som kan kopplas till fysik och teknik. Jessica nämner att ordet balans 

uppkommer i den fria, vardagliga leken. Maria menar att barnen ofta pratar om att de har ett 

problem att lösa. Elfström m.fl. (2008) menar att det är när barnen har fått undersöka, tolka 

och fundera som de blivit mottagliga för att ta in fakta och kunskap.  

 

5.5 Sammanfattning av intervjuerna 

Samtliga pedagoger tyckte det var viktigt att introducera fysik och teknik redan i förskolan. 

Barnen är motiverade till att lära sig nya saker och de tycker det är intressanta ämnen. 

Jag tror det är väldigt viktigt att få en grund. Ger man barnen en grund till teknik och fysik på 

ett roligt och lustfyllt sätt blir det bättre. Hitta det de tycker är intressant tror jag kommer 

hjälpa i senare skolgång. Jag tror det är därför det är väldigt viktigt att sätta grundpelare. – 

Kerstin, förskollärare. 

 Det är även viktigt att få en grund i förskolan inom fysik och teknik där pedagogerna kan se 

vad barnen tycker är intressant, det är viktigt att bygga grundpelare för dessa ämnen med 

tanke på senare skolår.  

Pedagogerna förklarar att det är svårt att se skillnad på fysik och teknik. De anser att det är 

lättare att förklara vad teknik är då det kan vara konkreta saker som att dra upp en dragkedja, 

äta eller krypa. De anser även att fysik är svårt att förklara då det ses som ett abstrakt ämne 

hos pedagogerna, de förklarar det som att fysik är det som sker runtomkring oss. 

Utbildningsdepartementet (2010) lyfter att dessa ämnen ska handla om vad som sker i barnens 

omgivning och det ska utgå från vad barnen är intresserade av.  

Intervjuerna visar även att pedagogerna till viss del inte planerar mycket aktiviteter inom fysik 

och teknik i förskolan. Däremot fångar de upp barnen i deras fria lek och tar upp olika 

fenomen som uppstår. Thulin (2010) lägger stor vikt på att låta barnen driva intresset framåt. 
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I pedagogernas svar läggs det stor vikt på att barnen har fått höra begreppen när de kommer 

till skolan och för att få en vidare utveckling. Pedagogerna nämner däremot att barnen inte är 

lika intresserade under tiden begreppen förklaras.  

 

”De leker med vatten och väger mycket i hinkar vid sandlådan. Ofta säger barnen att vi har 

ett problem och de pratar mycket om vad som sjunker eller flyter”. – Maria, förskollärare. 

Pedagogerna använder sig gärna av metaforer eller bilder för att underlätta för barnen. De 

upplever att barnen tar upp begrepp som har tagits upp på förskolans aktiviteter och 

pedagogerna upplever ett vidare intresse då det blir synligt hos barnen speciellt inom den fria 

leken. Pedagogerna nämner även att språket är ett viktigt hjälpmedel i undervisningen av 

fysik och teknik. Askland & Sataøen (2003) nämner att språket är en viktig del i det 

sociokulturella perspektivet då utveckling sker från det sociala till det individuella.  

 

5.6 Observation 

I de observationer som genomfördes med pedagogerna Maria och Ronja användes en 

observationsmall där tre följande kategorier fanns. 1: Hur pedagogen fångar barnens intresse. 

2: Begreppsanvändning. 3: Begreppens förklaring. I samtliga observationer befann jag mig 

bakom barngruppen så pedagogen var i fokus.  

5.6.1 Observation 1 

Hur pedagogen fångar barnens intresse 

I första observationerna som genomfördes hade pedagogen Maria skapat en resa till djungeln. 

Maria använder sin röst för att fånga barnens uppmärksamhet genom att viska och skapa 

spänning. Vi ska åka till skogen, djungeln och öknen. Spännande, nu blundar vi och åker iväg 

med ett flygplan. När vi vaknar ser vi träd och snår. Men titta vad som ligger där, en ballong 

och en burk. Maria berättar att de har ett problem att lösa och experimentet startar. 

Aluminiumburken ska förflytta sig med hjälp av ballongen. Genom att ballongen gnuggas mot 

håret skapas statisk elektricitet som hjälper till att förflytta aluminiumburken. Den flyttas 

framåt på golvet när ballongen är framför burken utan att behöva röra vid den. Under 

experimentet ställs det frågor till exempel, Vad tror ni händer? Och hur kommer det sig? 

Maria bjuder även in barnen till att hjälpa till i experimentet. När första experimentet är gjort 

fortsätter resan. ”Där borta ser jag något. Oj hörde ni? Akta er för farliga djur. Det är fullt 

med grenar och skog. Det är bäst vi bygger ett torn att klättra upp i”. Ännu ett experiment 

startar igång och Maria fångar upp barnens intresse på nytt under arbetets gång genom att 

fråga om de hörde olika djur eller såg något spännande. Detta experiment innehåller 

piprensare som barnen ska försöka bygga ett torn av. 

Resan fortsätter sedan till havet, det står en hink med vatten på golvet där ett tredje 

experiment äger rum. Detta experiment handlar om att blanda vatten och potatismjöl. 

Experimentet går ut på att känna på fast form när potatismjölet och vattnet knådas ihop i 

handen men sedan blir i flytande form igen när handen rätas ut.  Sedan berättar Maria att de 

måste resa hem till förskolan igen och frågar barnen hur de ska kunna ta sig hem. Hon lyssnar 

på barnens svar och berättar sedan att de ska åka raket hem. De går till en flaska som 

innehåller coca-cola och bredvid ligger det ett paket mentos. När mentos och coca-cola 

blandas bildas en kemisk reaktion som gör att coca-colan stiger i en hastig fart upp ur flaskan. 

Maria berättar att det är ett spännande experiment.  
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Begreppsanvändning 

De begrepp som används under experimenten är: Experiment 1, statisk elektricitet, elektroner, 

ladda ballongen och protoner. Experiment 2, bygga, binda, balans och stabilt. Experiment 3, 

fast form och flytande form. Experiment 4, Kolsyra och kemisk reaktion. 

 

Begreppsförklaring 
Under experimenten är det många begrepp som nämns, däremot förklaras nästintill inget av 

begreppen eller varför ett fenomen sker. Under det sista experimentet berättar Maria för bar-

nen att det har skett en kemisk reaktion men utvecklar inte detta vidare. 

 

 

5.6.2 Observation 2 

Hur pedagogen fångar barnens intresse 

I andra observationen som genomfördes hade Ronja förberett material till experimentet innan 

aktiviteten startade. Aktiviteten innehöll ett experiment som handlade om att en ballong inte 

smäller eller smälter med hjälp av ett ljus, om det finns vatten inuti ballongen. Ronja börjar 

med att förklara för barnen vad det finns för material och nämner ballong, tändstickor, ljus 

och vatten. Ronja förklarar sedan att det är ett farligt experiment och barnen måste stå en bit 

bort. Det märks även att hon är spänd över vad som kommer hända då hon är väldigt  

koncentrerad på vad som ska göras. Ronja står på en stol för att alla barn ska ha möjlighet att 

se, hon står lite tillbakaryggad och visar att barnen ska stå på ett avstånd då hon tänder ljuset. 

Hon håller ljuslågan under ballongen som är fylld med vatten och experimentet går som för-

väntat, ballongen smäller inte. När det märks att experimentet har gått som hon önskat bjuder 

Ronja in barnen genom att fråga vad de tror händer om experimentet görs på andra sätt. Ronja 

prövar barnens olika önskningar och avslutar experimentet med att samla barnen intill henne. 

Hon frågade barnen varför det kunde ske och berättade att det samlades sot på ballongen istäl-

let för att den gick sönder.  

 

Begreppsanvändning 
De begrepp som används under experimentet är: vatten och sot. 

 

 

Begreppsförklaring 

Under detta experiment som Ronja genomförde fanns det ingen förklaring till vad som hände 

eller varför det blev som det blev. 
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5.7 Sammanfattning av observationer 

Under de två observationerna syntes det både skillnader och likheter i hur pedagogerna 

arbetade med att fånga barnens intressen samt använde sig av begrepp. I observation 1 fanns 

det mycket engagemang och inlevelse medan det inte blev lika synligt i observation 2.  

I observation 1 fanns kroppsspråket, det verbala språket, metaforer och öppna frågor som 

hjälpmedel pedagogen använde sig av under aktiviteten. Thulin (2010) nämner att det ligger 

en stor betydelse i att ställa öppna frågor istället för slutna då pedagogen öppnar nya dörrar 

och barnen tänker ofta ett steg längre när en öppen fråga ställs. Observation 1 började med att 

de hade ett problem att lösa tillsammans. Säljö (2000) tar upp Vygotskijs begrepp proximal 

utvecklingzon som betyder att barn behöver stöd av vuxna eller en mer kompetent individ i 

vissa aktiviteter, det är alltså lättare att lösa ett problem tillsammans än på egen hand.  

 

I observation 2 nämndes aldrig någon metafor, det skapades däremot spänning genom 

experimentet och pedagogens agerande. Under experimentet bjöds barnen in till att fundera 

över vad som hade hänt om de hade gjort på andra sätt.  Det ställdes även här öppna frågor till 

barnen men det fanns inte lika mycket inlevelse för att fånga barnens uppmärksamhet och 

intresse genom aktiviteten.  

De begrepp som används i observation 1 är statisk elektricitet, elektroner, ladda ballongen, 

protoner, bygga, binda, balans, stabilt, fast form, flytande form, kolsyra och kemisk reaktion. 

Under observation 2 nämn begreppen vatten och sot. Resultatet av begreppsanvändningen är 

att pedagogerna använder sig av begrepp som uppstår inom fysik och teknik. Havu-Nuutinen 

(2005) menar att det är viktigt att använda begrepp i undervisningen då det stödjer barns 

kunskapsintagande.  

Däremot används mer abstrakta begrepp i observation 1 som till exempel kemisk reaktion, 

protoner och elektroner. Medan det används mer konkreta begrepp som barnen kan se i 

observation 2, till exempel vatten och sot.  

Det som synliggjordes i de två observationerna är att båda pedagogerna försökte fånga 

barnens intresse, hade en begreppsanvändning men förkarade inte begreppen. Harlen (1996) 

menar att begreppsförståelsen är en viktig del för att barn ska kunna förstå sin omvärld på ett 

korrekt sätt. 

Barnen fick alltså se vad som hände i experimentet, de fick svara på öppna frågor genom att 

fundera på varför saker sker och hur de skulle kunna göra saker på ett annat sätt. Barnen fick 

även höra olika begrepp inom fysikaliska och tekniska fenomen men inte förkaringen till 

varför det skedde eller vad begreppen innebar. 
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6. Diskussion 
 

Nedan kommer metod och resultat diskuteras. Resultatdiskussionen kopplat till tidigare 

vetenskap, litteratur och forskning. Detta diskuteras utifrån de två frågeställningar som valt 

för studien: 

 Hur framför pedagogerna aktiviteter inom fysik och teknik på ett lustfyllt och 

intressant sätt? 

 Hur används olika begrepp som tillämpas inom fysik och teknik? 

 

6.1 Metoddiskussion 

Intervjuerna med samtliga pedagoger ägde rum i förskolans personalrum. Detta på grund av 

att vi inte skulle bli störda av omgivningen. Under tre intervjuer fanns inga störmoment. Det 

skedde dock störmoment under den fjärde intervjun på grund av arbetsverktyg på våningen 

över. Koncentrationen försämrades och detta resulterade i den kortaste intervjun. Under tiden 

hade vi tid att svara på samtliga frågor men ändå blev det korta svar och en intervju som inte 

gav mycket. Förutom detta gick samtliga intervjuer som det var tänkt och när resultatet kom 

fram gav det mycket information som var användbar. Intervjun valdes att spelas in på 

mobiltelefon, till en början kände sig pedagogerna lite obekväma men sedan tyckte de att det 

kändes bra. Bryman (2011) rekommenderar att spela in en intervju på grund av att det är svårt 

att hinna skriva ner svaren och intervjuaren kan koncentrera sig på vad som sägs istället. 

De två observationerna gick som förväntat. Genom observationerna syntes en skillnad på 

pedagogernas sätt att arbeta och att fånga barnens intresse. Det fanns en känsla av att en av 

pedagogerna under observationen kände sig lite obekväm. Hade det funnits mer tid och fler 

pedagoger som var villiga att ge samtycke för observation hade det varit ett större urval då 

urvalet för observationen endast var två stycken pedagoger.  

Studiens urval var begränsat till fyra pedagoger. Varav två stycken observerades och samtliga 

pedagoger intervjuades. Studien går ut på att ta reda på hur pedagogerna förhåller sig och 

arbetar med fysik och teknik på ett lustfyllt och intressant sätt. Hur framför pedagogerna fysik 

och teknik samt hur förklarar de fenomenen med olika begrepp.  

Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer och strukturerade observationer. 

Intervjufrågorna ställdes genom öppna frågor samt följfrågor som till exempel varför och hur. 
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Pedagogernas syn på fysik och teknik 

I intervjuerna med pedagogerna visade det sig att samtliga deltagare tyckte det var viktigt att 

undervisa både fysik och teknik i förskolan. Det ansågs vara viktigt på grund av att barnen 

skulle få grundpelare till naturvetenskapliga och tekniska ämnen. I dessa grundpelare 

inkluderas både begrepp och förklaringar till fysikaliska och tekniska fenomen. Om dessa 

grundpelare skapas redan i förskolan är förhoppningarna att barnen ska ha en positiv syn på 

naturvetenskapliga och tekniska ämnen i senare skolår. Läroplanen för förskolan tar upp att 

varje barn ska utveckla sin förståelse i naturvetenskap som inkluderar fysikaliska och tekniska 

fenomen (Skolverket, 2010). Intervjuerna visade att samtliga pedagoger var medvetna om 

läroplanens strävansmål kring detta då de lägger energi på att inkludera  

dessa ämnen. 

 Elfström m.fl. (2008) tar upp att det finns ett vikande intresse inom fysik och teknik i skolan 

och de tror inte det beror på att barnen tappar intresset av sig självt. De tror det beror på hur 

pedagogerna bedriver undervisning inom de naturvetenskapliga ämnena samt de tekniska 

ämnena i de yngre åren, redan i förskolan. 

 Jag tror att det är viktigt att undervisa fysik och teknik redan i förskolan av den anledningen 

att barnen ska ha ett intresse för dessa ämnen i senare skolår. Enligt mig kan det vara svårt att 

förstå olika fenomen. För att intresset och glädjen till att ta in kunskap kring dessa ämnen 

hålls kvar tror jag att pedagogerna måste synliggöra och förklara vad olika saker som sker 

omkring oss beror på. Ying m.fl. (2015) skriver i deras studie att det är en hållbar lösning att 

introducera naturvetenskapliga ämnen redan i förskolan för att bidra med ett fortsatt intresse.  

Barn utforskar naturvetenskap hela dagarna och min upplevelse är att de tycker det är ett 

intressant ämne.  

Harlen (1996) nämner också att barn utforskar naturvetenskap oavsett om pedagoger väljer att 

undervisa det i förskolan eller inte. Det som är viktigt är att ge kunskap som ger korrekta 

föreställningar. Barn kan ha föreställningar om hur saker omkring oss fungerar men på 

felaktiga sätt. Om inte rätt kunskap tas in följer föreställningarna med i senare år.  

I studiens intervjuer menar även pedagogerna att det inte finns några gränser av vad som kan 

experimenteras med barnen, det beror helt enkelt på hur arbetet utförs. 

 

6.2.2 Pedagogernas sätt att fånga barnens intresse 

Hur framför pedagogerna aktiviteter inom fysik och teknik på ett lustfyllt och intressant sätt? 

Så lyder en av studiens frågeställningar. I intervjuerna nämns det att pedagogerna utvecklar 

aktiviteter utifrån barnens intressen. Elfström m.fl. (2008) menar att aktiviteter ska börja där 

nyfikenheten föds för att bygga vidare på den. I observationerna kunde jag se att pedagogerna 

framförde aktiviteten med inlevelse. Det användes både metaforer och det skapades en 

spänning från pedagogerna. Helldén m.fl. (2010) menar att det oftast inte är möjligt att gå 

direkt till naturvetenskapliga förklaringar och begrepp. Att använda metaforer kan då skapa en 

möjlighet för barnen, de kan förstå begrepp och abstrakta handlingar på ett enklare sätt. 
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Jag tror det kan vara positivt för barnens kunskapsintagande att pedagoger använder sig av 

metaforer till en början av begreppsförklaringen. Det kan vara lättare att se en bild av hur 

någonting går till. Att använda sig av bilder som barnen känner igen från deras vardag tror jag 

kan bidra med både intresse och större kunskapsintagande. Helldén m.fl. (2010) nämner att 

barn pratar om olika fenomen på ett personligt sätt. Barn kopplar fenomenet till det som de 

redan känner igen.  

Pedagogernas svar i intervjuerna visade också att de upplevde ett intresse hos barnen när 

begrepp förklaras, dock enbart om de använde sig av metaforer så som till exempel bilder. En 

av pedagogerna nämnde att barnen tycker att det abstrakta är svårt, men med bilder kan 

intresset hållas i. Helldén m.fl. (2010) nämner även att användandet av metaforer i 

naturvetenskapliga sammanhang kan skapa problem, det är viktigt att använda metaforer på 

rätt sätt som erbjuder möjligheter till en språkvärld och kommunikation bland barnen. 

Jag tror det är viktigt att pedagogen har en klar bild av vad begreppet innebär innan det 

undervisas till barnen. Att använda sig av metaforer för mycket och på felaktiga sätt är enligt 

mig inte en bra lösning för att barnen ska ta in kunskap om olika fenomen då det kan skapas 

felaktiga föreställningar om fenomenet. 

Resultatet visar även att pedagogerna arbetar efter ett sociokulturellt perspektiv. Det 

synliggjordes både i intervjuerna samt observationerna då pedagogerna nämnde att språket var 

ett viktigt hjälpmedel i fysikaliska och tekniska aktiviteter. De nämnde även att 

begreppsanvändning är viktigt. Genom att introducera begrepp i förskolan stärks även det 

sociala lärandet. I observationerna synliggjordes det att pedagogerna bjöd in barnen till 

sociala sammanhang, ställde öppna frågor där alla barn fick vara delaktiga. Då pedagogen var 

ledaren i aktiviteten som barnen fick observera samt lära av genom att använda sitt verbala 

språk i sociala sammanhang. 

Jag tror att det sociokulturella perspektivet kan bidra med ett lustfyllt kunskapsintagande hos 

barnen.  

Kunskapen börjar i en gemensam aktivitet som sedan barnet börjar utforska på egen hand. 

Läraren håller i aktiviteten som barnen får imitera (Askland & Sataøen, 2003).  

Jag tror det kan bidra med ett lustfyllt kunskapsintagande då barnen kan ta hjälp av varandra 

och utforska tillsammans.   

I observationerna syntes även att rösten användes på ett effektivt sätt. Man kunde se inlevelse 

som kunde tolkas som spännande, både på ett roligt och på ett positivt skrämmande sätt. Som 

Thulin (2006) beskriver i sin studie är pedagogernas röst ett av de viktigaste verktygen, hon 

kallar det för lekröst. Hon menar att om pedagogerna använder sig av en lekröst i 

naturvetenskapliga aktiviteter svarar barnen tillbaka med en lekröst.  

Under intervjuerna tyckte pedagogerna även att det var viktigt att använda sig av rösten och 

kroppsspråket för att fånga barnens intresse.  

Att använda kroppsspråket och rösten som ett hjälpmedel tror jag får barnen att behålla 

intresset då aktiviteterna blir ett roligt och spännande sätt att utforska olika fenomen på 

tillsammans. Harlen (1996) beskriver hur frågor ska ställas av pedagoger till barn för att både 

bidra med intresse och en vidare utveckling. Det är inte vad pedagogerna väljer att undersöka 

i en aktivitet, det beror på hur pedagogen utför arbetet.  

Om pedagogerna väljer att utföra arbetet på ett spännande och roligt sätt tror jag det bidrar 

med ett fortsatt intresse hos barnen.  
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Ying m.fl.  (2015) nämner även att deras studie visar att barn kan ta åt sig vetenskapliga 

kunskaper i tidig ålder och det bidrar till en vetenskaplig tillväxt i barns kunskapsintagande. 

Resultatet av denna studie visar att frågorna som ställs till barnen har en viktig roll i 

utförandet av aktiviteten. Pedagogerna menar att de ställer öppna frågor till barnen. Frågor 

som ska få barnen att reflektera och undersöka problemet på egen hand. Thulin (2010) nämner 

även att barn vill delta i aktiviteter och om de får tid att relatera till olika fenomen kommer de 

även att ställa frågor.  

Under observationerna i min studie ställde pedagogerna öppna frågor nästintill genom hela 

aktiviteten. Frågor där barnen fick tid att fundera och undersöka. Om barnen får tid att 

undersöka och reflektera tror jag de tar in mer kunskap då de kan reflektera och tolka olika 

fenomen på egen hand. Om pedagogerna ställer öppna frågor till barnen får de reflektera och 

tolka längre än vad de hade gjort om det hade ställts en sluten fråga. 

Som Thulin (2010) även menar ska pedagogens frågor vara öppna på grund av att det då 

öppnas nya dörrar för barnens kunskapsintagande. 

Pedagogerna bemötte barnens svar genom att uppmuntra dem till att det var en bra tanke och 

att det även kunde gå till på andra sätt. Harlen (1996) beskriver att barnen behöver bemötas 

med uppmuntran och inte tillrättavisan. Att pedagogerna uppmuntrar barnen istället för att 

tillrättavisa bidrar med ett fortsatt intresse och kunskapsintagande.  

 

6.2.3 Begreppsanvändning 

Den andra fråga i studien är: Hur används olika begrepp som tillämpas inom fysik och teknik? 

Undersökningarna visar att samtliga pedagoger tycker det är viktigt att använda sig av 

begrepp inom fysikaliska och tekniska fenomen. Det är viktigt på grund av grundpelarna som 

skapas i förskolan. Som nämnts tidigare anser pedagogerna att det är viktigt att skapa 

grundpelare redan i förskolan. Studien visar att det är viktigt att benämna olika begrepp för 

barnen för att de ska ha hört dem när de kommer till skolan. Pedagogerna menar att även om 

de inte lär sig begreppen och innebörden av dem i förskolan så sätter det sig någonstans och 

de kommer känna igen orden i senare skolår. Harlen (1996) menar att det måste byggas upp 

begreppsförråd för att förstå den naturvetenskapliga världen.  

I intervjuerna med pedagogerna menade de att det är viktigt att barnen får höra begrepp för att 

få en vidare utveckling. Även i observationerna syntes det att pedagogerna använde sig av 

begrepp aktivt för att förklara olika fenomen.  

Jag tror det är viktigt att nämna olika begrepp i aktiviteter med barn då det enligt mig kan ta 

tid att ta in kunskap kring hur olika fenomen sker. Genom att barn får höra olika begrepp 

redan i förskolan tror jag lägger grunden för ett fortsatt kunskapsintagande då de känner igen 

olika begrepp när de kommer till skolan. Då barnen inte upplever fysikaliska och tekniska 

begrepp som svåra tror jag att glädjen för att lära finns kvar.  

 

Det som däremot inte förklarades var begreppens förklaring. Havu- Nuutinen (2005) utgår 

från ett sociokulturellt perspektiv i sin studie och menar att barn kan ha en begreppsförståelse 

som inte stämmer överens med verkligheten. Och i hennes studie visade det sig att utveckling 

kunde ske när barn såg att deras tankar inte stämde överens med hur det fungerade 

i verkligheten.  
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Det kan alltså vara som pedagogerna sa i min studie, det är viktigt med begreppsanvändning i 

aktiviteterna. Det nämns dock aldrig att det är viktigt att förklara begreppen. Elfström m.fl. 

(2008) menar att begrepp byggs upp under tiden barn ser det, tar i det, berör kroppen och dess 

sinnen. Det handlar om att bli känslomässigt berörd och förutsättningar för att förstå ett 

begrepp är att det förklaras i samband med när barnen blir berörda av det.  

Pedagogerna nämner dock att de upplever att barnen tappar intresset då begrepp förklaras.  

I observationen synliggjordes inte någon begreppsförklaring. Genom intervjuundersökningen 

sa pedagogerna att de använder sig av en metafor som hjälpmedel för att barnen ska ta in 

kunskap om begrepp, och försöka fånga dess intresse när begrepp förklaras. 

I observationerna anser jag att det användes begrepp som är relevant för experimentet. Det 

som hade kunnat göras mer utförligt är att förklara begreppen. I observation 1 användes det 

metaforer för att fånga barnens intresse genom att de åkte på en resa till djungeln. De hade 

även kunnat använda sig av metaforer som det nämnts i intervjun, i begreppsförklaringen. De 

begrepp som hade behövts förklaras mer enligt mig är kemisk reaktion, elektroner, protoner, 

ladda ballongen samt statisk elektricitet. Jag tror detta kan vara svåra begrepp att ta in. 

Pedagogerna hade kunnat förklara dessa begrepp genom en metafor i form av bilder eller en 

enklare förklaring som fortfarande behåller barnens intresse. 

Som Havu-Nuutinen (2005) säger är det viktigt att barnen får diskutera begrepp med 

pedagogen eftersom det har betydelsefullhet för barnens kunskapsintagande om olika 

fenomen. Likaså Helldén m.fl. (2010) menar att det är viktigt att bygga upp en 

begreppsförståelse i förskolan, de beskriver begreppen i naturvetenskap som byggstenar för 

att kunna ta in vidare kunskap.  

Denna studie visar vad pedagogerna tycker är viktigt att undervisa i det naturvetenskapliga 

ämnet fysik samt teknik i förskolan. Vikten av att nämna olika begrepp som uppstår inom 

ämnena lyfts även av pedagogerna i intervjun. Studiens observationsundersökning visade att 

pedagogerna arbetade efter ett sociokulturellt perspektiv då det ställdes öppna frågor till 

barnen. Aktiviteten var i grupp och barnen kunde ta in kunskaper av varandra. Pedagogen stod 

i ledning av aktiviteten och fanns som stöd för barnen när problemet skulle lösas. Helldén 

m.fl. (2010) nämner begreppen proximal utvecklingzon som togs upp i studiens teoretiska 

utgångspunkter. De menar att barn tar in kunskap genom att pedagogen finns som stöd för 

barnen. Detta syntes alltså i studien och pedagogerna arbetade aktivt med fysik och teknik på 

ett inspirerande sätt för barnen.   

6.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie genomfördes utifrån pedagogers perspektiv. Det hade varit intressant att 

undersöka hur barn upplever fysik och teknik i försklan. Vad har barn för uppfattningar eller 

föreställningar om olika begrepp? Vilka begrepp använder de i den fria leken?  

Det som också hade varit intressant att undersöka är att jämföra vad pedagoger tror att barn 

upplever samt vad de verkligen upplever utifrån barns perspektiv. Det skulle kunna göras 

genom att jämföra olika studier som gjorts utifrån både barns respektive pedagogers 

perspektiv. 
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6.4 Slutsats 

Denna studies resultat bekräftar tidigare studier på området som säger att det är viktigt att 

inkludera fysik och teknik i förskolan samt att använda en begreppsanvändning i aktiviteterna. 

Studien bekräftar även tidigare studier genom att pedagogerna uppmuntrar barnen samt ställer 

öppna frågor i aktiviteten som observeras. Resultatet av denna undersökning stärker alltså 

tidigare forskning, litteratur och vetenskap kring hur pedagoger arbetar eller bör arbeta med 

fysik och teknik i förskolan.  

Denna undersökning visar att pedagoger arbetar aktivt med att både fånga och behålla barns 

intressen under en fysikalisk och teknisk aktivitet. Det är fyra pedagoger som deltar och alla 

menar att fysik och teknik är två viktiga ämnen som barnens intressen ska hållas fast vid till 

senare skolår.  Undersökningen visar även att det är viktigt att använda naturvetenskapliga 

begrepp tillsammans med barnen för att öka utvecklingen men också för ett vidare intresse. 

Det har varit roligt att se hur pedagogerna arbetar och vad de har för syn på dessa ämnen. Det 

jag tror skulle bidra med ett större intresse för fysik samt teknik hos pedagogerna är mer 

kunskap. Resultatet visar att de pedagoger som var med i undersökningen tyckte fysik var ett 

svårt ämne. Om pedagogerna fick mer tid för kompetensutveckling för att få ytterligare 

kunskap om området tror jag att intresset skulle höjas hos pedagogerna.  

 

 

 

 

  



 

25 

 

7. Referenser 

Askland, L, Sataøen, S. (2003). Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt. 

Stockholm: Liber. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Dysthe, A, Hertzberg, F, Hoel, T. (2010) Skriva för att lära. Lund: Studentlitteratur. 

Elfström, I, Nilsson, B, Sterner, L & Whener-Godée, C. (2008). Barn och naturvetenskap – 

upptäcka, utforska, lära. Stockholm: Liber. 

Franzen, K. (2014). De yngsta barnen – exemplet matematik. Löfdahl, A, Franzen, K & 

Hjalmarsson, M. (Red.). Förskollärarens metod- och vetenskapsteori. Stockholm: Liber. 

Harlen, W. (1996). Våga språnget! Om att undervisa barn i naturvetenskapliga fenomen. 

Stockholm: Liber 

Havu-Nuutinen, S. (2005). Examining young children´s conceptual change process in floating 

and sinking from a social constructivist perspective. International journal of science 

education. Vol. 27, Nr, 3, 256-279. 

Helldén, G, Jonsson, G, Karlefors, I, Vikström, A. (2010). Vägar till naturvetenskapens värld 

– ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Liber. 

Hundeide, K. (2003). Sociokulturella ramar för barns utveckling – Barns livsvärldar. Oslo: 

Studentlitteratur. 

Johannson, B, Svedner, P. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 

Kunskapsförlaget. 

Löfgren, H. (2014). Lärarberättelser från förskolan. Löfdahl, A, Franzen, K & Hjalmarsson, 

M. (Red.). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. Stockholm: Liber. 

Sheridan, S, Pramling Samuelsson, I. (2009). Barns lärande – fokus i kvalitetsarbete. 

Stockholm: Liber. 



 

26 

 

Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Stockholm: Liber. 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.  

Thulin, S. (2006). Vad händer med lärandets objekt? En studie av hur lärare och barn i 

förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen. Växjö: Växjös universitet. 

Thulin, S. (2010). Barns frågor under en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan. Artikel 

Nordisk barnahageforskning. Vol. 3, Nr, 1, 27-40. 

Utbildningsdepartementet. (2010). Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i 

förskolans läroplan. Stockholm: Skolverket. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer – inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningsed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Ying G , Shayne, B, Piasta & Ryan P. B. (2015) Exploring Preschool Children's Science 

Content Knowledge, Early Education and Development. Vol. 26, Nr, 1, 125-146. 

 

  



 

27 

 

Bilagor 

Bilaga 1 

Informationsbrev och samtycke 
Hej! Jag heter Matilda och studerar till förskollärare på Karlstads Universitet. Just nu arbetar 

jag med mitt examensarbete som handlar om fysik och teknik i förskolan.  

Syftet med studien är att ta reda på hur pedagogerna arbetar med ämnena teknik och fysik på 

ett lustfyllt och intressant sätt. Hur de framför aktiviteter inom dessa ämnen samt hur de 

förklarar de olika fenomenen med begrepp. 

De två frågeställningar som jag vill ha svar på i undersökningen är: 

 Hur framför pedagogerna aktiviteter inom fysik och teknik på ett lustfyllt och intres-

sant sätt? 

 Hur används olika begrepp som tillämpas inom fysik och teknik? 

 

Jag har valt att få svar på dessa frågor genom att använda mig av metoderna observation och 

intervju. Jag skulle vilja observera pedagoger som arbetar med barn mellan 3-5 år, under tiden 

de genomför aktiviteter som handlar fysik och teknik. Jag skulle även vilja komplettera detta 

med en intervju med pedagogerna. Intervjun spelas in med mobiltelefon då det kan bli svårt 

att hinna skriva ner svaren. 

 

Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska principer och dessa kommer studien utgå från. 

Det betyder att deltagandet är frivilligt och att du som pedagog ger tillstånd till att medverka. 

Om du gett samtycke till att jag får observera eller intervjuva dig, har du när som helst rätt till 

att kontakta mig om du vill avstå från medverkan. 

Alla som ingår i studien är anonyma, vilket betyder att alla namn i studien är avidentifierade 

och det material som samlas in kommer endast användas i denna studie. 

 

Kontakta mig om det finns frågor: 

XXXX@XXX  

073XX XX XXX 

 

Hälsningar Matilda  

 

  

Godkännande för medverkan i forskningsarbete: 

 

Underskrift: 
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Tack på förhand! 

Matilda  

Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

 Har du en svensk lärarutbildning?  

 Hur lång var utbildningen? 

 Har du en speciell pedagogisk utbildning inom fysik och teknik? 

 Vad är fysik för dig? 

 Vad är teknik för dig? 

 Tycker du det är viktigt att undervisa fysik och teknik redan i förskolan? 

Varför? 

 Hur väl planerar du aktiviteter inom fysik och teknik? 

 Finns det något speciellt du gör för att fånga barnens intressen under aktiviteten? 

Använder du någon metafor eller hjälpmedel? 

 Tycker du det är viktigt att benämna de olika begrepp som uppstår inom fysik och 

teknik? 

Varför är det viktigt? 

 Upplever du att barnen fortfarande är intresserade när begrepp förklaras? 

Om inte, planerar du inför att fånga barnens intressen på nytt? 

Hur? 

 Upplever du ett fortsatt intresse inom fysik och teknik hos barnen? 

 

 Upplever du att barnen använder sig av begrepp inom fysik och teknik i deras var-

dag så som i den fria leken? 

Om ja, i vilka situationer? 

 


