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Sammanfattning
Studiens syfte är att undersöka om ett arbetsmaterial om fysik och musik i förskolan kan få
pedagoger att bli inspirerade och öka motivationen att använda fysik i sin verksamhet i förskolan.
En enkät med sju fasta frågor och fyra öppna frågor genomfördes med sju pedagoger på en förskola.
Pedagogerna och barnen fick först en muntlig presentation av arbetsmaterialet.
Studiens tre frågeställningar behandlar hur arbetsmaterialet upplevs och fungerar samt vad arbete
med fysikaliska fenomen innebär eller vilka faktorer eller egenskaper som påverkar pedagogerna,
och besvaras med en kvalitativ metod med en fenomenologisk ansats.
Resultatet av studien visar att arbetsmaterialet ”Fysik genom musik” inspirerat, väckt tankar och
idéer hos pedagogerna. Resultatet visar också att arbetsmaterialet fångat barnens intresse samt att
barnen har fått en upplevelse med sina sinnen. En slutsats som kan dras av studien är att det kan
finnas ett behov av ett arbetsmaterial liknande "Fysik genom musik" för att komma igång med
arbetet kring fysikaliska fenomen.

Nyckelord: fysikaliska fenomen, fysik genom musik, förskola, medforskande pedagog, produktiva
frågor i naturvetenskap
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1 INLEDNING
Under min utbildning i lärarprogrammet, med inriktning mot naturvetenskap, teknik och matematik,
har jag inspirerats och upptäckt för mig nya och stimulerande arbetssätt kring hur man kan arbeta
med naturvetenskap både inom och utomhus i förskolan. Efter min verksamhetsförlagda utbildning
uppfattar jag att biologi och matematik är prioriterat i förskolan samt att fysik inte är lika frekvent
förekommande inom aktiviteter kring naturvetenskap i förskolan.Vidare har jag erfarit att
pedagogerna konkretiserar biologi och matematik på ett för barnen intressant och stimulerande sätt.
Detta kan bero på att vissa förskolor vill profilera sig som en förskola med betoning på
naturkunskap med utomhuspedagogik i skog och natur.
De kommunala förskolorna i min hemkommun har en gemensam verksamhetsplan där t.ex.
matematik och språk har varit prioriterat de senaste åren. Jag uppfattar att pedagogerna arbetar i
minde utsträckning med fysik i förskolan och att det kan bero på tidsbrist, samt att pedagogerna inte
anser sig ha tillräckligt med kunskap och därför känner sig osäkra inom området fysik. Min idé är
att sätta på sig fysikglasögonen och fråga sig själv, Vad är fysik i vardagen på förskolan? Harlén m
fl. (1996) uttrycker detta i titeln, Våga språnget!, på sin bok där man diskuterar hur pedagogen kan
skapa intresse för naturvetenskapliga ämnen. Persson (2009) belyser hur de vardagsnära
experimenten som också är enkla blir synliga från att ha varit osynliga. Hamrin och Nordqvist
(2005) betonar också det vardagsnära genom att i romanform beskriva fenomen med enkel fysik.
Författarna vill genom romanformen nå ut till lärare i den svenska skolan för att stärka deras
självförtroende så att de i sin tur så småningom kan bidra till att öka elevernas intresse för
fysikaliska fenomen.
Inspiration till att göra ett arbetsmaterial fick jag när jag läste kursen Naturvetenskap och teknik
med ämnesdidaktik. Därför har jag valt att göra ett arbetsmaterial med en lärarhandledning. Syftet
var att utforma ett material som får pedagoger att bli inspirerade öka motivationen till att använda
fysik i sin verksamhet. Förhoppningen är att arbetsmaterialet kan bli användbart i mitt blivande yrke
som förskollärare samt inspirera andra pedagoger till att undersöka fysikaliska fenomen i förskolan.
Tanken är att på ett enkelt sätt konkretisera fysikaliska fenomen med hjälp av arbetsmaterialet och
lärarhandledningen som visar vibrationer och resonans, musikaliska ljud, samt höga och låga toner,
tillsammans med barnen på förskolan. Därför kallas arbetsmaterialet för ”Fysik genom musik”
(2013).
Enligt Andersson (2011) är det betydelsefullt och avgörande med ämnesdidaktiska kunskaper hos
en pedagog som t.ex. att produktiva frågor följs åt med det man avser att utforska tillsammans med
barnen. Om arbetsmaterialet ”Fysik genom musik” är återkommande och pedagogerna använder sig
av produktiva frågor (öppna frågor) till barnen, så kan det förhoppningsvis resultera i att barnen
kommer att erfara nya begrepp tillsammans, och en känsla av egenmakt som Andersson (2008)
belyser i sin forskning.

1.1 Bakgrund
Fysik betyder enligt nationalencyklopedin läran om naturen, ordet kommer från grekiskan theori 'a
physike naturundersökning, undersökning av tingens väsen och är ursprungligen benämningen på
all naturvetenskap.
Lärarhandledningen ”Fysik genom musik” (bilaga 4) beskriver i presentationen att för de yngsta
barnen är det viktigast att få uppleva experimenten med en del av sina sinnen. Sång och musik har
en förmåga att påverka människan positivt, och känslan av ett välbefinnande då ”må bra”
hormonerna (endorfinerna) ökar i kroppen. Därför innehåller Lärarhandledningen bland annat
sånglekar som t.ex. ”Alla ljud är musik”. Till de äldre barnen uppmuntras pedagogen att ställa
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uppmuntrande, öppna frågor (produktiva frågor) som stimulerar barnens aktivitet och tankeförmåga
som t.ex. Hur tror du/ni? Sådana frågor uppmuntrar enligt Nordström (2011) till ett fortsatt intresse
och funderingar samt fortsatt undersökande hos barnen, därför att frågorna inte har ett svar som kan
bedömas som rätt eller fel. Därför avslutas varje experiment i Lärarhandledningen med frågorna:
Vad är det som händer? Hur tror ni? Upptäck och diskutera tillsammans med barnen.
Skolverket belyser i Lpfö98 (reviderad 2010) hur viktigt det är att introducera naturvetenskap och
ämnena fysik och kemi. Strävansmålen inom det naturvetenskapliga är att:
”varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att
förstå sin omvärld,
varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt
kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och
samtala om naturvetenskap”
(Skolverket Lpfö 98, reviderad 2010, s. 11-12)
Vidare ska arbetslaget
”ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna
förmågan ”
(Skolverket Lpfö 98, reviderad 2010, s. 13 )
Harlen (1996) lyfter fram att det är viktigt att fånga barnens intresse inom naturvetenskap i tidig
ålder. Då det har visat sig att eleverna uppfattar naturvetenskap som ett svårt ämne och att de ofta
saknar naturvetenskaplig träning innan de börjar högstadiet. Harlen (1996) menar att barnen
utvecklar sin förmåga att förstå sin omvärld genom att lära sig naturvetenskap.
Därför anser författaren att det är av stor betydelse att barnen lär sig begreppen inom
naturvetenskap och att naturvetenskap är lika viktigt som barns läs och skriverövrande och
matematikinlärning. Vidare belyser Harlén (1996) att det är viktigt att börja med naturvetenskap i
tidig ålder i grundskolan då barnen behöver lära sig att undersöka sin omvärld och få möjligheten
att träna och bli inspirerade av pedagogerna att vilja undersöka och lära sig att ifrågasätta och pröva
sanningar. Likaså belyser Persson (2003) att det finns spännande material inom naturvetenskapen
som pedagogerna kan använda sig av för att väcka lust och nyfikenhet hos barnen till att lära sig och
förstå sin omvärld.
Wehner-Godée et al. (2008) beskriver att forskning visar att antalet lärarstudenter har minskat inom
naturvetenskaplig inriktning. Likaså har intresset för fysik, kemi och biologi minskat i grund- och
gymnasieskolan. Andersson (2011) belyser hur viktig förskolläraren är för att introducera
naturvetenskap för barnen i förskolan. Författaren menar att den reviderade läroplanen för förskolan
beträffande naturvetenskap är mer övergripande och inte detaljstyrd vilket innebär större krav på
förskollärarens kompetens inom naturvetenskap.
Under min utbildning har jag tagit del av litteratur och verksamhetsförlagd utbildning som visar att
barnen i förskolan är spontant nyfikna och fördomsfria till sin natur. Därför anser jag det vara ett
utmärkt tillfälle för pedagogerna att introducera barnen redan i förskolan i de naturvetenskapliga
ämnena fysik, kemi och biologi och teknik.
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1.2 Litteraturgenomgång
I det första avsnittet, 1.2.1, behandlas varför det är så viktigt att introducera naturvetenskap redan i
förskolan. Avsnitt 1.2.2 beskriver hur, det vill säga på vilket sätt barnen i förskolan introduceras i
naturvetenskap. En sammanställning av hur pedagogerna kan arbeta på ett för barnen och
pedagogerna intressant och stimulerande sätt återfinns i avsnitten 1.2.3 och 1.2.4. Avsnitten
behandlar också pedagogernas naturvetenskapliga ämneskunskaper samt betydelsen av pedagogers
ämnesdidaktiska färdigheter, som kan vidareutvecklas på ett positivt sätt bland annat inom de
naturvetenskapliga ämnena.

1.2.1 Naturvetenskap börjar i förskolan
Enligt Läroplanen i grundskolan ska eleven i årskurs 5 uppnå vissa mål inom de naturvetenskapliga
ämnena ”kunna utföra enkla systematiska observationer och experiment samt jämföra sina
iakttagelser med resultaten”.
Lagerholm (2009) betonar hur viktigt det är att börja med enkla experiment och iakttagelser
tillsammans med barnen redan i förskolan. Författaren menar att barnen har en fördel av att ha en
experimentvana med sig i bagaget då de börjar grundskolan. Författare belyser att barnet av naturen
är nyfiket på sin omgivning och beskriver hur det lilla barnet spontant undersöker t.ex. vattenstrålen
från kranen och blir våt. Barnet undersöker vad som flyter eller sjunker. De framkallar ljud genom
att slå på olika föremål. Författaren menar att det är barnens spontana undersökningar som är
betydelsefulla att fånga upp för att barnen ska kunna lära sig att undersöka och ordna erfarenheter
för att i ett senare skede förstå sammanhangen.
Forskning visar som Thulin (2011) beskriver, att de naturvetenskapliga ämnena visar en
nedåtgående trend i högstadiet och gymnasiet i Sverige men också i övriga Europa. Därför menar
författaren att om barnen får bekanta sig med naturvetenskap redan i förskolan så kan den
nedåtgående trenden för ämnet vända och istället lägga grunden för en positiv attityd inför
grundskolan och högstadiet.
Pramling Samuelsson (2008) betonar att nyfikenheten är drivkraften i naturvetenskap. Författaren
menar att det är viktigt att hitta intressant material som pedagogen kan undersöka tillsammans med
barnen i förskolan och framför allt fånga upp barnens intresse här och nu, då barnen utforskar
naturvetenskap dagligen i miljön som finns närmast dem. Likaså framhåller Elstgeest i Harlén
(1996) att allt i det lilla barnets omgivning inbjuder till undersökning. Det är viktigt att uppmuntra
barnens, undrande, provande och undersökande i förskolan och in i skolåldern då vetenskap handlar
om samarbete, samspel och kommunikation. Harlén (1996) beskriver hur barnet börjar undersöka
den silade sanden och vad som händer när det blåser såpbubblor. Alltså enkla undersökningar av
material som finns i barnets närmaste omgivning.
Persson (2009) betonar att naturvetenskap på ett lätt sätt kan introduceras i förskolan genom att man
i leken eller i vardagen hittar eller upptäcker något som man kan börja undra över hur det fungerar,
genom att tex pedagogen ställer öppna frågor om det upptäckta, eller att ett barn ställer en fråga om
någonting. Därefter kan man tillsammans med barnen prova en hypotes genom att observera och
experimentera med hjälp av pedagogens handledning.
Andersson (2011) menar att det är betydelsefullt att börja med naturvetenskap redan i förskolan för
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att barnen ska få möjlighet att bli bekanta med det naturvetenskapliga språket och för att utveckla
begreppen och det naturvetenskapliga tänkandet.

1.2.2 Yngre barn utforskar på egen hand och i interaktion med varandra
Enligt Pramling (1988) innebär lära ur barns perspektiv samma sak som att göra. Barnet lär genom
att göra. Enligt Szczepanski och Dahlgren (2011) förespråkade reformpedagogen John Dewey
(1859-1952) att man i undervisningen skulle växla mellan textbaserade och icke textbaserade
praktiker. Eftersom han insåg betydelsen av den sinnliga erfarenheten och lärande med hjälp av
kroppen och sinnena kopplas Dewey ofta ihop med uttrycket ”learning by doing”.
Wehner-Godée et al. (2008) menar att det viktiga är att pedagoger ser och upptäcker
naturvetenskapen i det lilla barnets utforskande och nyfikenhet i den egna leken i vardagen och i
interaktion med andra barn i sin omgivning. Författarna belyser detta med ett exempel om hur ett
barn står vid rutschkanan och undersöker tyngdkraften och farten när det släpper ner t.ex. en boll
eller en duplolegobit i rutschkanan. Genom detta har barnet undersökt både fart och acceleration.
Författarna beskriver att man kan följa och se att barn i den så kallade ” fria leken” har egna projekt.
Som exempel beskriver Wehner-Godée et al hur pedagogen på en förskola filmar ett 1,5 år gammalt
barn som tultar omkring från ett rum till ett annat rum på förskolan. När pedagogen i efterhand tittar
på filmen kan pedagogen konstatera att barnet med hjälp av en trähammare och trumpinne gått runt
i flera olika rum och konsekvent bankat på olika föremål för att upptäcka naturvetenskap, det vill
säga olika ljud. Barnet upptäcker att ljuden låter olika beroende på vilket material man bankar på.
Barnet får erfara skillnader och olika ljud. Wehner-Godée et al. beskriver vissa likheter mellan den
naturvetenskapliga forskningen och små barn. Författarna belyser att små barn utforskar och
undersöker naturvetenskapliga fenomen precis som de naturvetenskapliga forskarna.
Elstgeest beskriver i Harlén (1996) att man med de yngsta barnen ”utövar vetenskap” genom
aktivitetstimmar som innebär att" pedagogen ger barnen ett passande arbetsmaterial att utgå ifrån
och undersöka. Det är viktigt med ett arbetsmaterial som väcker barnens intresse och att miljön
inbjuder till frihet att leka med materialet. Alla kan enligt författaren prova olika material samtidigt.
Sammantaget resulterar detta enligt författaren till en tillåtande atmosfär med ett arbetssätt som
uppmuntrar barnen till möte, samspel och kommunikation mellan varandra och pedagogen. Vidare
beskriver Elstgeest (2009) att det handlar om att iaktta och undersöka i lugn och ro istället för att
hitta det ”rätta svaret”. Att rikta uppmuntran till barnen för deras ansträngning i undersökandet i
stället för till resultatet. Uppmuntra barnens egna iakttagelser och erfarenheter som de upptäcker
och låta barnen berätta vad de gör och hur de tror. Fortsatta undersökningar från barnens sida kan i
ett senare skede leda till att de ändrar sin ursprungliga uppfattning och då har man uppnått syftet.
Dimenäs et al. (1996) lyfter fram att det är betydelsefullt att ta till vara 6-7 åringarnas motivation
och kreativitet genom att pedagogen uppmuntrar och tar till vara barnens erfarenheter. Det leder
enligt författarna till att barnen känner att deras åsikter är viktiga och att de har förmågan. Vidare är
det betydelsefullt om pedagogen uppmärksammar vad barnet kan och inte kan. Författarna
poängterar att om pedagogen tar till vara barnens erfarenheter från deras närmiljö i tidig skolålder
som t.ex. skogen eller skolgården kan barnen successivt känna tillit till sin egen förmåga och sitt
tänkande. Barnen behöver känna intresse och engagemang för att kunna reflektera och diskutera
innehållet t.ex. i sin närmiljö genom att pedagogen ställer öppna frågor/produktiva frågor som
uppmuntrar barnen och får dem att känna sig trygga. Författarna menar att det här lägger grunden
för att barnen längre upp skolålder ska kunna börja ställa hypoteser och jämföra och utveckla
vetenskapliga begrepp.
Lagerholm ((2009) belyser att utan naturvetenskapliga begrepp följer vardagsförståelsen med
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barnen långt upp i skolåldern. Därför menar författaren att det är betydelsefullt att man i
förskoleåldern ger barnen möjlighet att experimentera med sin omvärld för att kunna utveckla sina
begrepp. Pramling (2008) understryker också betydelsen av att medvetet planera och presentera nya
begrepp för barnen i förskolan, parallellt med det vardagliga som uppstår spontant i barngruppen.

1.2.3 Den medforskande pedagogen är barnets vägvisare
Här följer en definition av ordet pedagog enligt Svenska Akademiens ordbok (1952). Ordet kommer
ursprungligen från grekiskan paidia som betyder barn och ágo som betyder leda och betyder i
omvänd ordföljd leda barnet. Pedagogen i antikens Grekland var namnet på de bildade slavarna som
hjälpte de rikas barn med hemläxorna samt ledsagade eller visade vägen för barnen till och från
privatläraren. Uddholm (1993) tolkar innebörden av ordet pedagog som ett förhållningssätt och
menar att som pedagog är man en person som finns vid ett vägskäl och som tycker att det är roligt
att visa att det alltid finns nya vägar att gå.
Åberg och Lenz Taguchi (2005) talar om den medforskande pedagogen som innebär att pedagogen
använder sig av ett medforskande arbetssätt när barnen upptäcker ett fenomen eller en sak och att
pedagogen reflekterar om detta tillsammans med barngruppen på förskolan. Författaren beskriver
hur pedagogerna tillsammans med barnen gör upptäckter i naturvetenskap i ett s.k. kråkprojekt där
barnen tillsammans med vuxna diskuterade om hur fåglarna lever sitt liv och som exempel
funderade på frågan om fåglar kan gråta. Författaren beskriver hur förskolan bjöd in två ornitologer
som istället för att undervisa eller förmedla kunskap om fåglar fick svara på frågor som barnen
reflekterat över och kommit fram till.

1.2.4 Pedagogens kunskaper och konsten att ställa produktiva frågor
Jelly i Harlén (1996) poängterar att det behövs mer produktiva frågor i vetenskapligt arbete och
enligt författaren uppmuntrar dessa frågor till produktiv verksamhet i skolans klassrum. Författaren
beskriver att erfarenhet visar att pedagogerna använder övervägande improduktiva frågor som
innebär att man enbart efterfrågar faktakunskaper där man hittat svaren i en bok. Författaren
rekommenderar att om man som pedagog vill utvecklas i att ställa de rätta frågorna, kan ett sätt vara
att spela in sina frågor som man ställer till barnen i klassrummet för att reflektera kring om frågorna
är improduktiva eller produktiva, och därefter se vilka vetenskapliga undersökningar som de
produktiva frågorna uppmuntrar barnen till.
För de lite äldre barnen kan man prova att ställa uppmuntrande frågor som stimulerar barnens
aktivitet och tankeförmåga som t ex: Hur tror du/ni? när ni arbetar med materialet. Sådana frågor
uppmuntrar enligt Nordström (2011) till ett fortsatt intresse och funderingar samt fortsatt
undersökande hos de yngre barnen, därför att frågorna inte har ett svar som kan bedömas som rätt
eller fel. Elstgeest i Harlén (1996) benämner det produktiva frågor, alltså frågor som uppmuntrar
och inbjuder till nya undersökningar och övningar som man sedan diskuterar kring tillsammans med
barnen. Vidare belyser Werner-Godée m fl (2008) att produktiva frågor är öppna frågor där det inte
finns något rätt eller fel svar. De produktiva frågorna stimulerar barnen till att bli mer
uppmärksamma på frågor som formuleras som t.ex. Har du sett? Hur känns det? För att vilja
jämföra och se skillnader och likheter över ett fenomen kan frågan formuleras: Ser alla likadana ut?
Hur skiljer de sig från varandra?
Elstgeest i Harlén (1996) förtydligar att som pedagog är det viktigt att tänka på att ställa den rätta
frågan t.ex. ” Vad händer om man....” eller ”Har du sett?” vid rätt tillfälle, för att undvika att
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blockera barnets inlärningsprocess. Det handlar om att barnet får en fråga som leder till att barnet
får visa sitt egna svar som barnet kommit fram till istället för att få en fråga som bara vill ha ett svar
med de rätta orden från en lärobok. Brogren och Jonasson (2010) betonar betydelsen av att få
barnen att vara aktiva och hjälpa till i de naturvetenskapliga experimenten. Genom att pedagogen
ställer öppna frågor och låter barnen gissa, fråga och förundras så kan barnen i ett senare skede lära
sig förutse ett experiment och utveckla sin tankeprocess.
Andersson (2011) beskriver i sin avhandling ett aktionsforskningsprojekt med förskollärare och
deras arbete med naturvetenskap/teknik. Författaren diskuterar vad naturvetenskap är i förskola och
vilka kompetenser en förskollärare behöver och kan utveckla. Författaren belyser att läroplanen för
förskolan beskriver utveckling och lärande i naturvetenskap på ett övergripande sätt och inte i
detalj. Detta betyder enligt författaren att det är upp till varje förskollärare att på egen hand välja
ämnesområde och planera och genomföra det tillsammans med barnen. Detta innebär enligt
författaren en frihet för förskolläraren att tolka läroplanen men det även innebär ett högre krav på
förskollärarens kompetens. Andersson menar att det har blivit populärt i vissa delar av världen att
införa naturvetenskap i förskolan.
Då intresset för naturvetenskap och teknik minskat bland ungdomarna menar författaren att politiker
och forskare bemöter detta med att man bör ta till vara barnens nyfikenhet och upptäckarlust redan i
förskolan så att intresset bibehålls längre upp i skolåldern. Författaren beskriver att politiker och
forskare belyser att studier visar att förskollärare och tidigare lärare har dåligt självförtroende i de
naturvetenskapliga ämnena. De menar att detta beror på bristande ämneskunskaper hos läraren, och
bemöter de bristande ämneskunskaperna med kompetenshöjande insatser för lärarna. Andersson
beskriver i sin studie av artikel 2 i avhandlingen om hur förskolebarnen i interaktion med
förskolläraren fick förutsäga vad de trodde skulle hända, för att sedan prova med legobitarna som de
lade i en balja med vatten. Vid det här tillfället gissade barnen på flyta eller sjunka. Andersson
belyser att barnen genom den naturvetenskapliga aktiviteten har fått en erfarenhet av begreppet
densitet som man kan utveckla vidare samt att erfarenheterna blev positiva för barnen då läraren
uppmuntrande och förstärkte barnens eget experimenterande.
Författaren lyfter fram att förskollärarna ansåg att de själva hade en kunskapsbrist i de
naturvetenskapliga ämnena och därför kände en oro inför att både ställa frågor och svara på barnens
frågor. Andersson menar att det kan bero på att en del av förskollärarna hade dåliga erfarenheter
med sig i bagaget av naturvetenskap från sin egen skolgång där de känt sig bristfälliga. Andersson
beskriver att hon undersökte om det fanns andra kompetenser än ämneskunskaper. Tillsammans
med förskollärarna hittade författaren fyra ämnesdidaktiska färdigheter.
* ”Uppmärksamma och använda sig av barns naturvetenskapliga upplevelser och
erfarenheter.
* Fånga det oväntade som inträffar i stunden och uppmärksamma det för barnen
* Situerad närvaro Stanna kvar i situationen och och lyssna på barnen deras egna
förklaringar.
* Ställa frågor som utmanar barnen och stimulerar till vidare undersökningar.”
(Andersson, 2011, s. 52 )
Andersson (2011) menar att det finns så mycket mer för barnen i förskolan än att enbart lära sig
vetenskapliga begrepp och väcka barnens intresse. Författaren menar att yngre barn är till nyfikna
till sin natur. Andersson betonar att hennes studie visar att genom att barnen är med och förutsäger
ett experiment, ställer egna frågor och undersöker på egen hand blir innebörden att barnet styr sitt
eget lärande vilket påverkar barnets självförtroende i naturvetenskap på ett positivt sätt, och likaså
inom andra områden. Författaren uttrycker att barnet får en känsla av empowerment (egenmakt).
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Andersson belyser att studien visar att det inte är enbart ämneskunskaper som är viktiga i
förskollärarnas arbete med naturvetenskap. Också ämnesdidaktiska kunskaper behöver förstärkas,
vilket enligt författaren innebär att förskollärarna först och främst inte behöver svara på barnens
frågor och komma med den ”rätta” naturvetenskapliga förklaringen med rätt begrepp. Det
betydelsefulla är att förskollärarna kan diskutera kring och göra barnens frågor undersökningsbara.
Då stärks också självförtroendet hos förskollärarna och i de naturvetenskapliga ämnena menar
Andersson.

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med detta arbete är att undersöka om ett arbetsmaterial om fysik och musik i förskolan kan få
pedagogerna att bli inspirerade och öka motivationen till att använda fysik i sin verksamhet i
förskolan.
För att uppnå detta syfte vill jag undersöka pedagogernas uppfattning om fysik i förskolan samt hur
de upplever arbetsmaterialet ”Fysik genom musik” efter en muntlig presentation och genomgång av
arbetsmaterialet tillsammans med pedagogerna och barnen på förskolan.
Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar

1)Vilka uppfattningar har pedagoger på förskolan om att arbeta med fysikaliska
fenomen?
2) Uppfyller arbetsmaterialet funktionskriterierna?
Funktionskriterier
a) Fånga barnens intresse för fysikaliska fenomen
b) Få barnen att lära sig några begrepp inom fysik
c) Få barnen att uppleva experimenten ”fysik genom musik” med sina sinnen (syn, hörsel, känsel)

3) Hur påverkas pedagogernas inställning till att arbeta med fysik efter användandet
av arbetsmaterialet ”Fysik genom musik”?
2 METOD
2.1 Urval
Studien har genomförts på en förskola i en mindre kommun. På förskolan finns 33 barn i åldern 1-5
inskrivna. Barnen är fördelade på tre avdelningar som är åldersindelade. Det finns 9 pedagoger
anställda på förskolan, 3 förskollärare, 5 barnskötare och 1 assistent. På förskolan arbetar
förskollärare, barnskötare och assistent i nära samarbete, därför benämns de olika yrkesgrupperna
som pedagoger i studien.
Av de 33 barnen deltog 24st. Av de 9 pedagogerna valde 7 st att delta i studien.
De 24 barnen och de 7 pedagogerna fick ta del av en presentation av mitt arbetsmaterial.
Presentationen skedde vid tre tillfällen. Alla pedagoger och alla barn deltog vid en presentation:
Tillfälle 1; deltog 5 barn och 2 pedagoger, ålder 3-4
Tillfälle 2; deltog 4 barn och 2 pedagoger, ålder 1-2,5
Tillfälle 3; deltog 15 barn och 3 pedagoger, ålder 4-5
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2.2 De forskningsetiska kraven
Vårdnadshavarna till barnen på förskolan där studien utfördes informerades noggrant genom ett
informationsbrev med tillhörande svarstalong (se bilaga 1). I informationsbrevet informerades
vårdnadshavarna om syftet med studien och om att varken förskolan eller enskilda individer skulle
kunna identifieras i rapporten. Vårdnadshavarna informerades om att de närhelst kunde avbryta sitt
barns deltagande.
Vårdnadshavarna till barnen och de pedagoger som deltagit i detta arbete har informerats om sin
fullständiga anonymitet. De har också deltagit frivilligt och informerats i enlighet med
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (www.vr.se) gällande information och samtycke.
Informationskravet har uppfyllts då jag har informerat dem om vad studien innebär och vem jag är
som står bakom den. Pedagogerna informerades både muntligt och skriftligt genom ett
informationsbrev till personal (se bilaga 2). Konfidentialitetskravet är uppfyllt då alla som deltar är
anonyma. Slutligen kommer detta arbete i enlighet med nyttjandekravet, inte att användas för
kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002).

2.3 Datainsamlingsmetoder
Fördelen med att använda enkäter är tidsbesparingen, pedagogerna fick svara anonymt på 11
stycken enkätfrågor på tre sidor med svarskuvert på egen hand under en vecka. Johansson et al
(2010) rekommenderar att enkäten inte bör vara längre än tre sidor. Innan enkäten delades ut till
respondenterna gjordes en pilotstudie där enkätfrågorna provades på personer utanför
undersökningen. Johansson et al (2010) beskriver vikten av att enkätfrågorna har anknytning till
frågeställningarna vilket jag tog fasta på i min utformning av enkäten. Vidare beskriver Johansson
et al (2010) att frågorna till övervägande del bör ha fasta svarsalternativ. Enkäten bestod av åtta
fasta frågor med möjlighet till kommentarer och tre öppna frågor (se bilaga 3). Då det var svårt att
tolka svaret från två respondenter i enkätfråga nummer 9 och 11 kontaktades de två respondenterna
för att få ett förtydligande av deras enkätsvar.

2.4 Procedur
Inledningsvis togs personlig kontakt med ansvarig arbetsledare för förskolans tre avdelningar för att
berätta om examensarbetets syfte och sammanställningen av arbetsmaterialet "Fysik genom musik".
Förskolan tillfrågades om de var intresserade av att ta del av och pröva mitt arbetsmaterial ”Fysik
genom musik” i förskolan. Pedagogerna informerades om mitt arbetsmaterial "Fysik genom musik"
och samtyckte till att pröva det tillsammans med mig och barnen på förskolan.
Informationsbrev delades ut till vårdnadshavarna. Det delades ut 33 st informationsbrev med
svarstalong till vårdnadshavarna för att inhämta tillstånd att få presentera och prova arbetsmaterialet
"Fysik genom musik" tillsammans med barnen på förskolan. I brevet fanns en kort presentation av
mig och om min utbildning till förskollärare (se bilaga 1), samt om mitt obligatoriska
examensarbete och om arbetsmaterialet ”Fysik genom musik”. I informationsbrevet informerades
vårdnadshavarna om att pedagoger på förskolan skulle vara med och arbeta med arbetsmaterialet
tillsammans med barnen. Vidare fick vårdnadshavarna information om att ljudupptagning och
eventuell fotografering skulle ske i samband med att jag och personalen arbetade i grupper
tillsammans med barnen med arbetsmaterialet ”Fysik genom musik”. I informationsbrevet
garanterades att varken förskolan eller enskilda individer skulle kunna identifieras i rapporten.
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Vårdnadshavarna fick information om att de närhelst kunde avbryta sitt barns deltagande samt att
det i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer krävdes tillstånd av vårdnadshavare
för fotografering, observation och intervju med barn. I informationsbrevet fanns kontaktuppgifter
till mig, telefonnummer till bostad och mobil för att vårdnadshavarna lätt skulle kunna nå mig för
ytterligare information. I informationsbrevet och svarstalongen uttryckte jag min önskan om senaste
svarsdatum från vårdnadshavarna.
Jag besökte förskolan vid fyra tillfällen under två veckor för att följa upp antal inkommande
svarsblanketter från vårdnadshavarna. Jag hade räknat med att det skulle dröja åtta dagar att få in
svarsblanketterna, men det visade sig att det skulle ta längre tid än jag hade räknat med. Det dröjde
14 dagar innan alla vårdnadshavare hade lämnat in svarstalongen, trots hjälp med påminnelser från
aktiva och hjälpsamma pedagoger. Svarsblanketterna samlades in av pedagogerna i ett kuvert allt
eftersom som de kom in. Av 33 barn på förskolan gavs 31 barn tillstånd av sina vårdnadshavare att
delta i grupp med arbetsmaterialet Fysik genom musik och med ljudupptagning med diktafon och
eventuell fotografering. Vårdnadshavare till två barn gav tillstånd till att barnen fick delta i grupp
med arbetsmaterialet fysik genom musik med ljudupptagning med diktafon men inte till
fotografering.
De sju pedagogerna fick en vecka innan den muntliga presentationen ta del av var sitt exemplar av
lärarhandledningen (se bilaga 4) till arbetsmaterialet ” Fysik genom musik”.
Pedagogerna ansåg att förmiddagarna var den bästa tiden på dagen för den muntliga presentationen
av arbetsmaterialet, då de flesta av förskolans barn och pedagoger var där. Arbetsmaterialet "Fysik
genom musik" med stöd av lärarhandledningen presenterades muntligt vid tre olika förmiddagar, för
pedagogerna och tre olika barngrupper mellanavdelningen, lilla avdelningen och stora avdelningen
för barn i åldrarna 3-4 år, 1-2,5 år respektive 4-6 år. Inledningsvis samtalades om bilden på örat på
gitarrlocket. Därefter sjöng pedagoger och barn sångleken Två små öron (se Lärarhandledning
bilaga 4). Experimenten som visades var: Det snurrande myntet/kastrullocket, Spela linjal,
Experiment med en stämgaffel, Sugrörstrumpeten, Spela på en gummibandsgitarr, Spela på
vattenglas, Rörspel av kopparrör och avslutningsvis Bilda en ljudorkester av rytmikinstrumentet
”skrammelmaraccas” med Sångleken ”Alla ljud är musik” se Lärarhandledningen ”Fysik genom
musik” ( bilaga 4).
Efter tre muntliga genomgångar på de tre olika avdelningarna fick arbetsmaterialet vara kvar på
förskolan under två veckor då pedagogerna prövade valfria experiment av arbetsmaterialet på nytt
tillsammans med barnen.
Därefter delades sju informationsbrev ut till berörda pedagoger med tillhörande frågeenkät och
svarskuvert. I informationsbrevet till personal (se bilaga 2) presenterade jag mig och min utbildning
till förskollärare samt om mitt obligatoriska examensarbete.
Enkäten innehöll totalt 11 frågor som bestod av 8 frågor med fasta svarsalternativ och eventuella
kommentarer samt 3 frågor med öppna svar. Vidare informerades pedagogerna om att enkäten
besvarades anonymt och att varken förskolan eller enskilda individer skulle kunna identifieras i
rapporten. I informationsbrevet till pedagoger informerades de om att deltagandet i enkäten var
frivilligt och att de närhelst kunde avbryta sitt deltagande. För ytterligare information hade jag
uppgivit mitt telefonnummer till bostad och mobiltelefon samt mejl-adress. Vidare uttryckte jag mitt
önskemål om ett sista svarsdatum för enkäten då Johansson et al (2010) beskriver att det är vanligt
att få vänta en längre tid på inkommande enkätsvar. Av sju tillfrågade personal inkom svar från
samtliga inom sju dagar.
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2.5 Analysmetoder
Jag ville ta reda på pedagogernas upplevelser av arbetsmaterialet och om de i dagsläget arbetar
medvetet med fysikaliska fenomen tillsammans med barnen i förskolan. Jag ville ta reda på
pedagogernas beskrivningar och uppfattningar om fysikaliska fenomen i undervisning. Jag försökte
att hitta det gemensamma i enkätsvaren för denna förskolas 7 pedagoger. Studiens tre
frågeställningar behandlar hur arbetsmaterialet upplevs och fungerar samt vad arbete med
fysikaliska fenomen innebär eller vilka faktorer eller egenskaper som påverkar pedagogerna, och
besvaras med en kvalitativ metod med en fenomenologisk ansats. Det var intressant att se hur
många av de 7 pedagogerna som upplevde fysik i undervisningen på ena eller andra sättet, men
eftersom antalet i gruppen var få är det svårt att dra några kvantitativa slutsatser av undersökningen.
Varje enkätsvar och kommentarer har sammanställts i en tabell. Åtta enkätsvar, nummer 3, 4, 5, 7,9
och 11 med fasta svarsalternativ har sorterats i en grupp i tabellen medan enkätsvar nummer 6,8 och
11 med öppna svarsalternativ har samlats i en andra grupp (se bilaga 3). I fenomenologisk ansats
försöker man kategorisera svaren på de öppna frågorna och skriva ut dem enligt Ejlertsson (2005)
Därefter försöker man hitta olika teman i svaren, vissa teman kommer igen i svaren.
Enligt Johansson el al (2010) bör man inte ha fler än fem tabeller och diagram i sin rapport.
Författarna menar också att om sambanden är enkla i undersökningen behöver man inte använda sig
av tabell eller diagram utan kan då presentera uppgifterna i löpande text. I den här rapporten visas
resultatet både i löpande text och i diagram för lättläslighetens skull.
I resultatdelen redovisas enkätfrågorna med fasta svarsalternativ nummer 1 och 2 med text och
enkätfråga nummer 9 i ett stapeldiagram med tillhörande text. Enkätfrågorna nummer 3,4, 5, och 7
med fasta svar redovisas i cirkeldiagram med tillhörande text. Enkätfrågorna med öppna svar
nummer 6,8, 10 och 11 redovisas i text. I resultatdelen sorterades enkätfrågornas svar nr 8 och 9 in
under rubriken Frågeställning 1. Enkätfrågorna nr 5, 6 och 7 sorterades in under rubriken
Frågeställning 2. Enkätfrågorna nr 3,4,10 och 11 sorterades in under Frågeställning 3.

3 RESULTAT
I resultatet presenteras de tre frågeställningarna som underrubriker. I frågeställningen nr. 1) ville jag
ta reda på vilka uppfattningar har pedagoger på förskolan om att arbeta med fysikaliska fenomen?
Genom frågeställning nr. 2) ville jag ta reda på om det egentillverkade arbetsmaterialet var
intressant och fångade barnens intresse i de tre olika åldersgrupperna, samt att få barnen att lära sig
några begrepp och få barnen att uppleva experimenten ”Fysik genom musik” med sina sinnen (syn,
hörsel, känsel). I den sista frågeställningen, nr. 3) ville jag ta reda på personalens inställning till att
arbeta med fysik efter användandet av arbetsmaterialet ”Fysik genom musik”.
Sammanställningen av de två första frågorna i enkäten beträffande yrke och antal yrkesverksamma
år visar att de tillfrågade har arbetat mellan 2 år upp till 32 år i förskola. De tillfrågade är till sitt
yrke barnskötare, förskollärare och assistenter. Vissa av de tillfrågade är relativt nya i sitt yrke
medan andra har arbetat längre. Jag vill genom frågeenkäten och arbetsmaterialet ”Fysik genom
musik” få svar på mina tre frågeställningar. Här följer en redovisning av mina enkätfrågor och svar
från 7 pedagoger. Vissa av svaren redovisas i text och andra i diagram med tillhörande text.
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3.1 Frågeställning 1.
1) Vilka uppfattningar har pedagoger på förskolan om att arbeta med fysikaliska
fenomen?
Enkätfråga fråga 8. Hur tolkar du läroplanens mål i förskolan beträffande ”barnens
kunnande om fysikaliska fenomen”?
En pedagog menar att det är viktigt att anpassa arbetet med fysikaliska fenomen genom att utgå
från barnens intresse och ålder. En annan pedagog menar att innebörden är att göra enkla
experiment tillsammans med barnen. Det behöver inte vara så krångligt, menar en pedagog man kan
använda sig av naturliga saker och aktiviteter som finns i barnens vardag. En pedagog menar att
innebörden är att barnen ska få en uppfattning om att det sker olika saker vid användning av olika
material och tillbehör. En annan pedagog uttrycker att barn kan mer än man tror och orden
fysikaliska fenomen låter större än det behöver vara. Två pedagoger avstod från att svarar på frågan.

Figur 1. Figuren visar hur förskolepersonalen svarat på enkätfråga nr 9.
Diagrammet ovan visar att pedagogerna på förskolan arbetar i mindre utsträckning med ämnet fysik
då pedagogerna i sina kommentarer till enkätfråga 9 menar att förskolan inte har haft fokus på just
fysik och för att en del av de tillfrågade uppfattar att många tycker att det är svårt. En annan
pedagog menar att det kan vara svårt för de yngsta barnen på förskolan att förstå begreppet
fysikaliska fenomen och att det är anledningen till att man inte har kommit igång med ämnet.
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3.2 Frågeställning 2.
2) Uppfyller arbetsmaterialet funktionskriterierna?
Funktionskriterier
1. Fånga barnens intresse för fysikaliska fenomen
2. Få barnen att lära sig några begrepp inom fysik
3. Få barnen att uppleva experimenten ”fysik genom musik ” med sina sinnen (syn,hörsel,känsel)

Figur 2. Figuren visar hur förskolepersonalen svarat på enkätfråga nr 5.
14 % av den tillfrågade pedagogerna uppfattade att arbetsmaterialet ”Fysik genom fysik” fångade
barnens intresse till viss del. Huvuddelen 85 % av de tillfrågade ansåg att arbetsmaterialet fångade
barnens intresse mycket. I anslutning till enkätfråga nr 5 fanns möjlighet att komplettera med
kommentarer. Sammanfattningsvis uttryckte de tillfrågade att barnen blev nyfikna och intresserade
när de fick se arbetsmaterialet. Det positiva var att barnen också fick vara med och prova och känna
på arbetsmaterialet. En pedagog menade att det underlättar om man använder arbetsmaterialet i
mindre grupper. En annan pedagog uttryckte att ett välplanerat möte med barnen leder till att det
blir lättare att fånga barnens intresse.
Enkätfråga nr 6. Vilka begrepp tror du att barnen har lärt sig genom ljudexperimenten?
En pedagog menar att barnen lär sig hur det låter och vad som händer med ljudet. Barnen lär sig att
lyssna, känna och prova på egen hand. En annan av de intervjuade pedagogerna uppfattar att barnen
har lärt sig begreppen starkt och svagt. En pedagog uttrycker att det behövs upprepade
genomgångar tillsammans med barnen och gärna med några barn i taget för att kunna tala om
begreppen. Två pedagoger menar att barnen lärt sig att ljud kan låta så olika. Två av de tillfrågade
pedagogerna avstod från att svara på fråga nr 6.
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Figur nr 3. Figuren visar hur personalen svarat på enkätfråga nr 7.
29 % svarade ja, mycket och huvuddelen, 71 % av de tillfrågade ansåg att barnen till viss del hade
lärt sig mer på grund av arbetsmaterialet ”Fysik genom musik”. En pedagog uttrycker i
kommentarerna till fråga 7 att genom arbetsmaterialet ”fysik genom musik” kan barnen se bilder
och sedan använda och göra något av materialet. En annan pedagog kommenterade att barnen har
fått nya erfarenheter om fysikaliska fenomen och anser att det är svårt att säga om barnen har lärt
sig något: ” bara för att jag har lärt ett barn något behöver det inte betyda att barnet har lärt sig!”.
En pedagog kommenterar att materialet ”Fysik genom musik” fortfarande är nytt för barnen. Att
sjunga tillsammans och spela på vattenglas och få höra olika ljud och toner kan vara en ny
upplevelse för många av barnen, menar en av de tillfrågade pedagogerna. Tre av de tillfrågade
avstod från att kommentera fråga nr 7.
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3.3 Frågeställning 3.
3) Hur påverkas pedagogernas inställning till att arbeta med fysik efter användandet
av arbetsmaterialet ”Fysik genom musik”?

figur nr 4. Figuren visar personalens svar på enkätfråga nr 3.
På enkätfråga 3 svarade 43 % av pedagogerna att arbetsmaterialet hade ökat deras intresse
mycketför att vilja använda fysik i förskolans verksamhet. 57 % svarade att intresset ökat till viss
del. I kommentarerna till enkätfråga nr 3 framgår det att personalen genom arbetsmaterialet ”Fysik
genom musik” fått en ny medvetenhet om att musiken, med bra, spännande och enkla experiment
också är fysikaliska fenomen. Det var något som pedagogerna inte var medvetna om innan arbetet
med arbetsmaterialet. Två av pedagogerna avstod från att kommentera fråga nr 3.
Enkätfråga nr 4. Tycker du att det är roligare att visa fysikaliska fenomen med hjälp av
arbetsmaterialet ”Fysik genom musik”?
På enkätfråga svarade 71 % Ja, mycket och 29 % svarade Ja, till viss del. En pedagog ansåg i
kommentarerna att arbetsmaterialet var intressant och roligt. En annan pedagog menade att det var
positivt med förslag på experiment, som man sedan kan komplettera med egna idéer. En pedagog
menade att det är lättare att förstå med hjälpmedel. En annan pedagog ansåg att det blir mycket
roligare då man ser att experimenten fångar barnens uppmärksamhet. En annan pedagog
kommenterade att barnen kanske inte förstår att själva görandet är fysikaliska fenomen, men barnen
får en upplevelse med hela kroppen. Två av de tillfrågade pedagogerna avstod från att kommentera
fråga nr 4.

Enkätfråga nr 10. Har din inställning till undervisning i fysik ändrats efter användandet av
arbetsmaterialet ”Fysik genom musik”? Motivera ditt svar.
Samtliga tillfrågade förskolepersonal (100 %) svarade att deras inställning till fysik har blivit mer
positiv. Två av de tillfrågade avstod från att motivera sina svar. En pedagog uttryckte att man blivit
mer inspirerad och fått exempel på roliga experiment inom fysik genom musik. Två pedagoger
uttryckte att arbetsmaterialet upplevdes som konkret, enkelt, bra och genomförbart.
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Här följer två olika citat från kommentarer till enkätsvaren.
”En tankekullerbytta har tänds att man kan ha enkla saker som ändå är fysik.”
”Det behöver inte vara så invecklat som man kan tro!”
Enkätfråga nr 11. Har arbetsmaterialet ”Fysik genom musik” i förskolan väckt några tankar
eller idéer hos dig/er?
86 % svarade ja och 14 % svarade blankt (varken ja eller nej). Sex av de sju pedagogerna
kommenterade sina svar på följande sätt:
En pedagog upplevde att det gick att göra så mycket av arbetsmaterialet ”Fysik genom musik” då
två pedagoger tillsammans med barnen avslutade med att göra gummibandsgitarrer av skokartonger.
En pedagog menade att arbetsmaterialet var inspirerande. En annan pedagog menade att det uppstått
många tankar och idéer. Pedagogen menade att det var positivt att man av experimenten i
arbetsmaterialet kan tillverka det mesta av dem tillsammans med barnen, och att det är av
återvunnet material. En annan pedagog menar att man kan flytta utomhus och t.ex. spela på
utomhusinstrument såsom ribbor, plåtburkar, stubbar och träskivor. En annan pedagog uttryckte att:
”jag ska arbeta vidare med enkla experiment av olika slag som vi kan förundras över
tillsammans.”

4 DISKUSSION
4.1 Sammanfattning
Förskolepersonalens svar på enkätfrågorna genomsyrade en positiv inställning till ämnet fysik och
arbetsmaterialet ”Fysik genom musik”. Hitintills har fokus inte legat på fysik hos den här förskolan,
och det finns uppfattningen att fysikaliska fenomen är svårt.
Efter användandet av arbetsmaterialet tolkar pedagogerna Lpfö 98 (reviderad 2010) på ett annat sätt
och uppfattar att barnens kunnande om fysikaliska fenomen inte behöver vara så svårt som man tror.
Det finns ett engagemang hos pedagogerna att så småningom komma igång med fysikaliska
fenomen.
En oengagerad pedagog fångar inte barnens intresse, därför kan det anses viktigt att pedagogerna är
engagerade för att kunna fånga barnens intresse och väcka nyfikenhet om fysikaliska fenomen.
Resultatet visar att arbetsmaterialet fångade barnens intresse mycket, på den här förskolan.
Arbetsmaterialet ”Fysik genom musik” har lyckats påvisa en del fysikaliska fenomen för barnen,
som att ljud kan låta så olika, hur det låter och vad händer med ljudet samt begreppen starkt och
svagt. Pedagogers inställning till fysik har blivit mer positiv. Arbetsmaterialet har inspirerat
pedagogerna på just den här förskolan till att vilja fortsätta utforska och upptäcka tillsammans med
barnen, och genom detta få barnen att utveckla sin förståelse för fysikaliska fenomen enligt Lpfö 98
(reviderad 2010).
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4.2 Tillförlitlighet
Pedagogerna uppmanades att veckan efter visning av arbetsmaterialet använda arbetsmaterialet på
nytt tillsammans med barnen på de olika avdelningarna. Då det var tillgängligt
för förskolan två veckor efter genomgången. Det visade sig dock att användandet av
arbetsmaterialet skedde sporadiskt då enbart vissa av pedagogerna på egen hand använde enstaka
experiment av arbetsmaterialet tillsammans med sina barn. Detta förhållande framkom då en
pedagog uttryckte i enkätsvaret att det behövs upprepade genomgångar tillsammans med barnen
och gärna med några barn i taget för att kunna tala om begreppen. Så här i efterhand anser jag att
jag borde ha varit tydligare och kommit överens med pedagogerna att de den veckan efter skulle
valt ut och provat två eller tre bestämda experiment från lärarhandledningen och med stöd av
lärarhandledningen utforska tillsammans med sin barngrupp. Mellanavdelningen provade något
enstaka experiment då det rådde tidsbrist den veckan som materialet skulle användas.
Pedagogerna på den yngsta avdelningen använde experiment från arbetsmaterialet som t.ex.
stämgaffeln se Lärarhandledning (bilaga 4). Pedagogerna avslutade temat med att tillverka
skrammelmaraccas av små petflaskor tillsammans med barnen.
Pedagogerna på den äldsta avdelningen fortsatte efter min presentation att återkoppla och reflektera
tillsammans med barnen om de olika experimenten som de deltog i och använde, genom att titta på
fotografierna. Temat avslutades på barnens begäran med att tillverka egna gummibandsgitarrer av
skokartonger. Dessa aktiviteter dokumenterades med kamera av pedagogerna. Min tolkning av den
sammantagna informationen från pedagogerna är att det till övervägande del är de tre muntliga
presentationerna av arbetsmaterialet för pedagogerna och barnen som ligger till grund för vad
respondenterna svarade i enkätundersökningen.
Inledningen till lärarhandledningen belyser att det viktigaste för de yngsta barnen 1,5 - 2,5 år är att
få uppleva experimenten i arbetsmaterialet med sina sinnen och undersökningen visar att
arbetsmaterialet uppfyller detta kriterium.
Efter muntlig genomgång och presentation av arbetsmaterialet tillsammans med pedagoger och
barn, samt med utgångsläge från de 7 svarsenkäterna, framträder en helhetsbild av just den här
förskolans pedagogers inställning till att arbeta med fysikaliska fenomen som i detta arbetsmaterial
innehåller experiment om vibrationer, resonans, musikaliska ljud höga och låga toner tillsammans
med de tre åldersindelade barngrupperna. Resultatet av studien visar att arbetsmaterialet ”Fysik
genom musik” är ett användbart material då det inspirerat, väckt tankar och idéer hos pedagogerna.
En slutsats som kan dras av studien är att det kan finnas ett behov av ett arbetsmaterial liknande
"Fysik genom musik" för att komma igång med arbetet kring fysikaliska fenomen.

4.2.1

Reliabilitet

Tillstånd från vårdnadshavarna, frågeenkäterna och lärarhandledningen till respondenterna delades
ut och samlades in av mig personligen på samma sätt. Jag anser att svarsalternativen i min
frågeenkät inte hade för många svarsalternativ och att de bestod övervägande av fasta svar, det vill
säga 8 frågor med fasta svarsalternativ av totalt 11 frågor. Vilket är betydelsefullt att tänka på enligt
Dahmström (2011).
Enkätfråga nummer 6 löd på följande sätt: Vilka begrepp tror du att barnen har lärt sig genom
ljudexperimenten? Föregående fråga borde formulerats om med: Vilka begrepp tror du att barnen
har lärt sig genom experimenten i arbetsmaterialet Fysik genom musik? Istället för
ljudexperimenten då det blir en ledande fråga som syftar enbart på ljuden.

17

Två pedagoger avstod från att besvara den öppna enkätfrågan nr 8. En av dessa två pedagoger
avstod även från att svara på enkätfråga nr 11 detta resulterade i ett variabelbortfall som innebär att
vissa frågor i en enkät inte besvarats. Det kan bero på att svarsalternativet på fråga 8 vet ej inte
fanns med i enkätsvaret, därför blir reliabiliteten lägre i min undersökning.

4.2.2 Validitet
Till de nio enkätfrågorna fanns möjlighet för respondenterna att kommentera sina svarsalternativ.
Av 7 tillfrågade pedagoger har i mellan 3 - 6 pedagoger valt att skriva kommentarer i varje
enkätfråga. Respondenterna i enkätundersökningen arbetar på samma förskola. Bilden av den här
förskolans svar har hög validitet. Då det enbart är en förskola med få respondenter i undersökningen
går det inte att generalisera att detta resultat gäller för alla förskolor.

4.2.3 Teoretisk tolkning
Syftet var att utforma ett material som får pedagoger att bli inspirerade till att använda fysik i sin
verksamhet.
Frågeställningar var:
1. Vilka uppfattningar har pedagoger på förskolan om att arbeta med fysikaliska fenomen?
2. Uppfyller arbetsmaterialet funktionskriterierna?
Funktionskriterier:
a) fånga barnens intresse för fysikaliska fenomen
b) få barnen att lära sig några begrepp inom fysik
c) få barnen att uppleva de fysikaliska fenomenen med sina sinnen (syn,hörsel,känsel)
3. Hur påverkas pedagogernas inställning till att arbeta med fysik efter användandet av
arbetsmaterialet ”Fysik genom musik”?
Det visade sig i resultatet att förskolans fokus inte har varit fysik. Då respondenterna menade att
man arbetar i mindre utsträckning och eventuellt bara vid något enstaka tillfälle med ämnet fysik
och att de uppfattar att många anser att ämnet är svårt. En pedagog uttryckte att det kan vara svårt
för de yngsta barnen att förstå begreppet fysikaliska fenomen. Jag tolkar dessa svar som att det
råder en viss osäkerhet inför själva ämnet fysik och att man inte tror sig ha de rätta kunskaperna fast
man egentligen har goda förutsättningar för att utöva fysik tillsammans med barnen på förskolan.
Det kan också bero på att förskolan ingår i en större enhet och som i första hand har prioriterat
matematik och naturkunskap under ht 11/12.
Läroplanen för förskolan (Lpfö98) reviderad 2010 beskriver att barnen ska utveckla sitt kunnande
om fysikaliska fenomen. Pedagogerna menar att beskrivningen i läroplanen kan uppfattas som mer
avancerat än det behöver vara. Pedagogerna menar att det är viktigt att man tar till vara barnens
intresse och att man anpassar experiment om fysikaliska fenomen efter barnens ålder.
Läroplanen i förskolan belyser vid flera tillfällen betydelsen av de naturvetenskapliga
erfarenheterna. Lpfö 98 (reviderad 2010) beskriver i strävansmålen att barnen ska utvecklas sin
förståelse för naturvetenskap och se sambanden i naturen, lära sig om växter, djur och enkla
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kemiska processer och fysikaliska fenomen. Likaså ska barnen utveckla förmågan att se skillnader,
utforska, få möjligheten att ställa frågor om och diskutera om naturvetenskap.
Litteraturen och andra examensarbeten som belyser naturvetenskap i förskolan visar att det
förekommer i mindre utsträckning. Vilket också visar sig i resultatet i denna undersökning. I
litteraturgenomgången framhävs vikten av att pedagogerna använder sig medvetet av divergenta
(öppna) frågor för att barnen redan i förskolan ska få möjlighet att komma vidare i sitt tänkande,
och för att så småningom kunna ställa hypoteser inför ett experiment i naturvetenskap. Genom den
nya Lpfö 98 (reviderad 2010) kommer fokus på de naturvetenskapliga ämnena förhoppningsvis att
öka i framtiden genom pedagogers nya insikter om att t ex fysik finns i vardagen runt omkring oss
på förskolan och att det inte behöver vara så svårt som en del tror. Genom pedagogers engagemang i
att vilja utvecklas i de ämnesdidaktisa färdigheterna kan de utvecklas tillsammans med barnen.

4.2.4 Funktionskriterierna
a) Fånga barnens intresse för fysikaliska fenomen
Då jag presenterade och visade arbetsmaterialet i barngruppen på ca 15 barn samtidigt, upplevde jag
att materialet fångade barnens intresse vid samlingen men också efter samlingen då barnen gick runt
och använde och kände på materialet som var utlagt på olika bord, det lät som en ljudverkstad då
barnen var ivriga och nyfikna på att känna och pröva arbetsmaterialet på egen hand. Elstgeest
beskriver i Harlén (1996) att det är betydelsefullt att ett arbetsmaterial fångar barnens intresse och
att miljön är inbjudande och ger dem frihet att leka med materialet och pröva olika material
samtidigt. Författaren menar att resultatet blir en tillåtande atmosfär och ett arbetssätt som
uppmuntrartill möte, samspel och kommunikation mellan barnen och pedagogen. Denna
ljudverkstad som uppstod efter den muntliga presentationen av experimenten i arbetsmaterialet kan
vara en bra inledning till presentationen av arbetsmaterialet ”Fysik genom musik” för att sedan
arbeta i mindre grupper tillsammans med barnen.
Arbetsmaterial fångade barnens intresse mycket enligt pedagogernas svar och en pedagog uttryckte
att ett välplanerat och förberett möte med med barnen leder till att det blir lättare att fånga barnens
intresse. Pedagogerna ansåg också att arbetsmaterialet fångade barnens intresse därför att barnen
var med och fick känna på och använda materialet i samband med den muntliga presentationen. De
betonar också att de tyckte att det underlättar om man använder arbetsmaterialet i mindre grupper.
Min tolkning är att pedagogerna menar att kvaliteten på verksamheten blir bättre. De hinner med att
lyssna till barnens förklaringar och funderingar samt får tiden att ställa frågor som utmanar barnen.
Andersson (2011) sammanfattar det med fyra ämnesdidaktiska färdigheter som pedagogerna har
och kan förstärka:
1)uppmärksammar barnens naturvetenskapliga upplevelser och erfarenheter. 2) att man som
pedagog uppmärksammar barnen på det som händer i stunden. 3) att pedagogen tar sig tid att lyssna
färdigt på barnens egna förklaringar och 4) ställa produktiva frågor som utmanar och gör barnen
nyfikna till att vilja komma vidare i sina undersökningar.
b) Få barnen att lära sig några begrepp inom fysik
I enkätundersökningen svarade pedagogerna att barnen uppfattade vissa begrepp som t.ex. starktsvagt, att ljud kan låta så olika, och vad händer med ljudet, vid genomgången av arbetsmaterialet.
Beträffande begreppen ansåg en av pedagogerna att det behövs upprepade genomgångar under en
längre period av arbetsmaterialet för att barnen ska kunna tala om begreppen. Det är också min
tanke med arbetsmaterialet ”Fysik genom musik” att man som pedagog ska prova arbetsmaterialet
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vid upprepade tillfällen för att ha möjligheten att tala om olika begrepp tillsammans med barnen och
för att som Thulin (2011) beskriver kunna ställa hypoteser som ändras över tid.
Om pedagogen använder sig av sina ämnesdidaktiska kunskaper i samband med experimenten
tillsammans med barnen, kan det betyda att barnen kommer att uppfatta olika begrepp med
automatik.
c) Få barnen att uppleva fysikaliska fenomen med sina sinnen
Barnen fick möjlighet att uppleva arbetsmaterialet med delar av sina sinnen (syn, hörsel, känsel) t.
ex. med experimentet stämgaffeln (se lärarhandledning bilaga 3), där barnen kunde höra, känna och
avslutningsvis se vibrationerna i vattnet från stämgaffeln, och som en pedagog kommenterade i
frågeenkäten att barnen får en upplevelse med hela kroppen.

4.2.5 Begreppen, ämneskunskaperna och de ämnesdidaktiska kunskaperna inom
naturvetenskap
Emedan Harlén (1996) tar upp begreppen som en viktig del i naturvetenskapen menar Andersson
(2011) att fokus istället bör ligga på att barnen är med och ställer egna frågor och undersöker på
egen hand och förutsäger experimenten. Detta innebär enligt författaren att barnet är med och styr
sitt eget lärande och barnet får en känsla av empowerment (egenmakt). Detta påverkar barnets
självförtroende i naturvetenskap och inom andra områden på ett positivt sätt.
Anderssons (2011) synsätt att inte enbart fokusera på pedagogernas ämneskunskaper och de rätta
begreppen är intressant, då författaren också har tittat på och menar att det är pedagogers
ämnesdidaktiska kunskaper som är betydelsefulla och som pedagogerna har och kan utveckla. Detta
betonar också Läroplanen för förskolan:
”varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och
samtala om naturvetenskap”
(Skolverket Lpfö 98, reviderad 2010, s. 11-12)
Vidare ska arbetslaget
”ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna
förmågan ”
(Skolverket Lpfö 98, reviderad 2010, s. 13 )
Andersson (2011) beskriver vidare betydelsen av att diskutera med barnen och göra deras frågor
undersökningsbara. Då kan förskollärarna känna sig stärkta i de naturvetenskapliga ämnena.
Efter den muntliga presentationen (för barn och pedagoger) och användandet av arbetsmaterialet
”Fysik genom musik” visar resultatet i frågeenkäterna att 100 % av de tillfrågade pedagogerna anser
att deras inställning till undervisning i fysik blivit mer positiv. Pedagogerna ansåg att de fått nya
idéer som t ex att många av experimentens material går att tillverka av återvunnet material,
arbetsmaterialet upplevdes som konkret, enkelt, bra och genomförbart. Efter användandet av
arbetsmaterialet har det upstått en medvetenhet bland pedagogerna om att musiken med spännande
och enkla experiment också är fysikaliska fenomen. Vidare fick pedagogerna inspiration till att
arbeta vidare med fysikaliska fenomen i framtiden tillsammans med barnen i förskolan. En pedagog
utryckte i kommentarerna:
”Jag ska arbeta vidare med enkla experiment av olika slag som vi kan förundras över
tillsammans.”
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4.2.6 Produktiva frågor
Det gemensamma för författarna i litteraturgenomgången är att de alla betonar betydelsen av det
medforskande arbetssättet hos pedagogen och hur viktigt det är att pedagogen ställer produktiva
frågor (öppna frågor) till barnen då det leder till att barnen kan fundera och ställa frågor och
undersöka på egen hand kring ett fenomen.
Brogren och Jonasson (2010) betonar produktiv verksamhet hos barnen, som innebär vikten av att
barnen är med och hjälper till med experimenten och provar och undersöker med sina händer för att
de ska kunna förutse ett experiment och utveckla sin tankeprocess.
När jag presenterade arbetsmaterialet försökte jag lite trevande att tänka på att medvetet ställa
produktiva frågor emellanåt till de tre olika barngrupperna. När jag gjorde min tredje och sista
presentation kändes det lite lättare att ställa de produktiva frågorna. Det resulterade i att barnen kom
med olika förslag och idéer och funderingar om experimenten som jag visade vilket delvis kan bero
på att den tredje gruppen av barn var äldst (4-5 år) och således mer verbala jämfört med de två
yngre barngrupperna. Andersson (2011) menar att genom barnens förslag och idéer och funderingar
om de olika experimenten stärks självförtroendet hos både barnet och pedagogen.

4.2.7 Förslag till fortsatt praktisk tillämpning
Studien fokuserar på pedagogernas svar i enkätundersökningen eftersom det är betydelsefullt för
barnen att pedagogernas intresse väcks för att vilja använda nytt material om fysikaliska fenomen.
Är pedagogerna engagerade blir barnen intresserade och då smittar det också av sig på pedagogerna
och tvärtom. Det räcker inte enbart med ett arbetsmaterial, pedagogen behöver använda
arbetsmaterialet tillsammans med barnen på ett för barnen betydelsefullt sätt och som pedagog är
det betydelsefullt att ha insikten om hur viktigt det är att utveckla sina ämnesdidaktiska färdigheter
och kunskaper samt öva sig i konsten att ställa produktiva frågor (öppna frågor) till barnen.
Uppdraget i förskolan är att sträva mot läroplanens mål där bland annat de naturvetenskapliga
processerna och fysikaliska fenomen ingår. Andersson (2011) beskriver att pedagogerna behöver få
möjligheten att utveckla de ämnesdidaktiska kunskaperna, så att barnen kan komma vidare i sin
tankeprocess. Ett komplement till detta skulle kunna vara ett arbetsmaterial liknande ”Fysik genom
musik” ett enkelt, genomförbart och konkret arbetsmaterial som påvisar fysikaliska fenomen i
vardagen på förskolan.
Om man som pedagog övar sig i konsten att ställa produktiva frågor genom att som Jelly i Harlén
(1996) beskriver t.ex. spela in sina genomgångar med barnen för att undersöka om frågorna är
improduktiva eller produktiva. För att därefter se vilka vetenskapliga undersökningar som de
produktiva frågorna uppmuntrar barnen till blir det så småningom en vana för pedagogen.
Förskolläraren blir än mer en medforskande pedagog vilket resulterar i att barnens och även
förskollärarens självförtroende förstärks, allt samverkar.
Den kommunala enheten för förskolan där arbetsmaterialet presenterades, deltar just nu i
kommunens utvecklingsarbete beträffande produktiva frågor (öppna frågor) i samband med
pedagogisk dokumentation vilket är positivt. Därför vore det intressant att använda arbetsmaterialet
”Fysik genom musik” under en längre period tillsammans med barn i förskolan för att
vidareutveckla medvetenheten i att ställa produktiva frågor (öppna frågor) och undersöka på vilket
sätt produktiva frågor påverkar barnen. Då litteraturgenomgången visar att produktiva frågor har
fler än ett svar och ofta leder till handling.
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Bilaga 1

Informationsbrev till Vårdnadshavarna
Från Margareta Backenhamn Ohlsson
Student vid Lärarutbildningen Högskolan i Gävle
2012-09-08.
Hej mitt namn är Margareta Backenhamn Ohlsson. Under 3 år har jag utbildat mig till förskollärare
vid Lärarutbildningen på Gävle Högskola. Min inriktning är naturvetenskap, matematik och teknik
mot förskola. Under min sista termin i utbildningen ingår ett obligatoriskt examensarbete
(höstterminen 2012) som jag gärna vill genomföra på ert/era barns förskola i xxxxxxx.
Jag har sammanställt ett arbetsmaterial med tillhörande lärarhandledning som handlar om Ljud det
vill säga fysik. Arbetsmaterialet innehåller bland annat rörelse och ljudlekar, det visar experiment
och begrepp som t.ex. vibrationer, resonans och musikaliska ljud. Jag kallar Arbetsmaterialet ”Fysik
genom musik i förskolan”. Jag vill undersöka om detta arbetsmaterial om ljud uppfyller tre
funktionskriterier: 1. om det fångar förskole barnens intresse 2. om materialet lär barnen
några begrepp inom fysikområdet ljud 3. få barnen att uppleva experimenten med sina
sinnen. Personalen på förskolan kommer att vara med och arbeta med materialet ”Fysik genom
musik” tillsammans med barnen på förskolan.
För att kunna utvärdera arbetsmaterialet ”Fysik genom musik i förskolan” kommer jag att göra
ljudupptagning och observera och eventuellt fotografera barnen tillsammans med personalen när vi i
grupper arbetar med arbetsmaterialet. Ljudupptagningen och eventuella foton kommer jag att
använda som stöd för att kunna dokumentera och skriva min rapport. Varken förskolan eller
enskilda individer kommer att kunna identifieras i rapporten.
För fotografering, observation och intervju med barn så krävs vårdnadshavarnas tillstånd. Då min
tid för genomförandet av examensarbetet är begränsad är jag tacksam om ni kan fylla i och bifoga
talongen nedan till personalen på ert/era barns förskola snarast möjligt och senast fredag den 12
september. Som vårdnadshavare kan ni närhelst avbryta ert barns deltagande.
Om ni önskar ytterligare information vänligen kontakta mig via telefon xxxxxxxxxx
Med vänlig hälsning
Margareta Backenhamn Ohlsson
Handledare Jenny Ivarsson
Akademien för teknik och miljö Ht-2012. Högskolan i Gävle
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---------------------------------------------------Svarstalong----------------------------------------------------Lämnas till förskolan senast 12 september
Barnets/barnens namn:
…..............................................................................................................................................
JA. Jag/Vi ger tillstånd för mitt/vårt barn att delta i ljudupptagningar med diktafon
samt eventuellt fotografering i samband med arbetsmaterialet ”Fysik genom musik i
förskolan”.
NEJ. Jag/Vi ger inte tillstånd för mitt/vårt barn att delta i ljudupptagningar med
diktafon samt eventuellt fotografering i samband med arbetsmaterialet ”Fysik genom musik i
förskolan”.
Datum och vårdnadshavarnas underskrift:

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare

………………………………….............

…………………………………….............

25

Bilaga 2
Informationsbrev till personal på förskolan
Hej mitt namn är Margareta
Backenhamn Ohlsson. Under 3 år
har jag utbildat mig till
förskollärare vid Lärarutbildningen
på Gävle Högskola. Min inriktning
är naturvetenskap, matematik och
teknik mot förskola. Under min
sista termin i utbildningen ingår ett
obligatoriskt examensarbete
(höstterminen 2012) som jag gärna
vill genomföra på er förskola.
Jag har sammanställt ett arbetsmaterial med tillhörande lärarhandledning som
handlar om ljud det vill säga fysik. Arbetsmaterialet innehåller bland annat rörelse
och ljudlekar, det visar experiment och begrepp som t.ex. -vibrationer -resonans och
musikaliska ljud. Jag kallar Arbetsmaterialet ”Fysik genom musik i förskolan”.
För att kunna skriva min rapport om arbetsmaterialet ”Fysik genom musik i
förskolan” med tillhörande Lärarhandledning, är jag tacksam om Du tar dig tid att
titta igenom mitt material och tycker till om det genom att besvara frågorna i
medföljande enkät. Vänligen kryssa i ditt svar som stämmer överens med din
inställning till fysik i förskolan. Till varje fråga finns det möjlighet att göra extra
kommentarer. Då fråga 6, 8 och 11 är öppna frågor är det betydelsefullt om du kan
svara skriftligt på dessa frågor. Enkäten besvaras anonymt. Varken förskolan eller
enskilda individer kommer att kunna identifieras i rapporten. Deltagandet är frivilligt
och Du kan närhelst avbryta ditt deltagande.
Då min tid för genomförandet av examensarbetet är begränsad är jag tacksam om Du
kan fylla i och lägga enkäten i medskickat svarskuvert till mig snarast möjligt, och
senast måndag den 15 oktober. Därefter hämtar jag personligen de insamlade
svarskuverten. Om ni önskar ytterligare information vänligen kontakta mig på
telefon: xxxxx eller xxxxx, mailadress: xxxx
Tack på förhand för din/er medverkan
Med vänlig hälsning
Margareta Backenhamn Ohlsson
Handledare xxxxxxx
Akademin för teknik och miljö Ht-2012. Högskolan i Gävle.
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Enkätfrågor beträffande arbetsmaterialet ”Fysik genom musik i förskolan”
Vänligen kryssa i dina svar och kommentera gärna.

1. Yrke............................................................................
2. Antal yrkesverksamma år.........................................

3. Har arbetsmaterialet ”fysik genom musik” ökat ditt intresse för fysik i förskolans
verksamhet?
Ja, mycket

Ja, till viss del

Nej

Kommentar...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

4. Tycker du att det är roligare att visa fysikaliska fenomen med hjälp av
arbetsmaterialet ”fysik genom musik” än utan?
Ja, mycket

Ja, till viss del

Nej

Kommentar...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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5. Upplevde du att arbetsmaterialet ”fysik genom musik” fångade barnens intresse?
Ja, mycket

Ja, till viss del

Nej

Kommentar:..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
6. Vilka begrepp tror du att barnen har lärt sig genom ljudexperimenten?
Kommentar:..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
7. Tror du att barnen har lärt sig mer på grund av arbetsmaterialet ”Fysik genom
musik”?
Ja, mycket

Ja, till viss del

Nej

Kommentar
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Läroplanen för förskolan 1998 (reviderad 2010 ) beskriver bland annat på sid 12 ”att
förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap
och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska
processer och fysikaliska fenomen.”
8. Hur tolkar du Läroplanens mål i förskolan beträffande ”barnens kunnande om
fysikaliska fenomen” ?
Kommentar:..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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9. Arbetar du /ni medvetet med fysik (fysikaliska fenomen) med barnen i förskolan?
ofta

ibland

sällan

inte alls

Kommentar:..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................

10. Har din inställning till undervisning i fysik ändrats efter användandet av
arbetsmaterialet ”Fysik genom musik”?
Min inställning till fysik
har blivit mer positiv.

Min inställning till fysik
har inte förändrats alls.
Min inställning till fysik
har blivit mer negativ.
Motivera ditt svar
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

11. Har arbetsmaterialet ”fysik genom musik i förskolan” väckt några tankar eller
idéer hos dig/er ?
Ja

Nej

I så fall vilka?
…................................................................................................................................................
…............................................................................................................................... ................
Tack för din medverkan! Med vänlig hälsning Margareta Backenhamn Ohlsson
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Bilaga 3

8 fasta frågor med svar och kommentarer
Fråga

Ja, mycket

3. Har
3 pers
arbetsmaterialet
”fysik genom
musik” ökat ditt
intresse för att vilja
använda fysik i
förskolans
verksamhet?

Ja, till viss del

Nej

4 pers

0

X

Eventuella
Kommentarer
A ”Roligt att se
att man kan
använda sig av
musiken i sådana
bra och
spännande
experiment”.
B Det är alltid bra
att få nya tips och
idéer i arbetet
med barnen.
D Det behöver
inte vara så
invecklat, det går
att göra på ett
enkelt sätt
E en del känner
man till
F Tidigare tänkte
man inte på
fysiken när man
höll på med sång
och musik.

4. Tycker du att det 5 pers
är roligare att visa
fysikaliska
fenomen med
hjälp av
arbetsmaterialet
”fysik genom
musik” än utan?

2 pers

0

A Det kan ju vara
bra att man har
ett litet underlag
med förslag på
experiment, man
kan göra med
barnen. Man kan
även komplettera
med egna förslag
som man kommer
på.
B Det är lättare
att förstå med
hjälpmedel.
D en personal
menar att :Barnen
kanske inte förstår
att det är
fysikaliska
fenomen vi gör
men de får en
upplevelse med
hela kroppen
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E det verkar
intressant och kul
F ja man ser att
barnen blir
fångade utav
experiment och
mera intresserade.
5. Upplevde du att
arbetsmaterialet
”fysik genom
musik” fångade
barnens intresse?

6 pers

1 pers

0

A Barnen blev
nyfikna och
intresserade på att
få använda något
av materialet.
B När mötet med
barnen är så
välplanerad blir
det så mycket
lättare att fånga
deras intresse.
C------D Under
förutsättning att
gruppen inte är
för stor.
E De verkar
intresserade.
F Att barnen
själva fick vara
med och prova
experimentera och
röra vid de olika
sakerna tycker jag
var positivt.

2 pers
7. Tror du att
barnen har lärt sig
mer på grund av
arbetsmaterialet
”Fysik genom
musik” eller inte ?

5 pers

0

A Genom att se
bilder och sedan
kunna använda
sig av materialet
och göra något av
det.
D Om fysikaliska
fenomen? De har i
alla fall fått nya
erfarenheter. Om
det lärt sig något
är svårt att säga.
Bara för att jag
har lärt ett barn
något behöver det
inte betyda att
hon/han har lärt
sig!
E Materialet är
ganska nytt för
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barnen.
F Att sjunga
tillsammans och
tex spela på
vattenglas och få
höra olika ljud,
kan vara en ny
upplevelse för
många av barnen.

Fråga

Ofta

0p
9. Arbetar du /ni
medvetet med fysik
(fysikaliska
fenomen) med
barnen i
förskolan?

Ibland

Sällan

Inte alls Kommentarer

3 pers

3 pers

1 pers

D Vi har inte haft
fokus på det och
jag tror att många
tycker att det är
svårt.
E Vi har inte
kommit igång
F På en
småbarnsavdelnin
g känns det som
att begreppet
fysikaliska
fenomen kan vara
svårt att förstå för
barnen.*

Fråga

ja

nej

Blankt
svar

11. Har
arbetsmaterialet
”fysik genom musik
i förskolan” väckt
några tankar eller
idéer hos dig/er?

6 pers

0 pers

1 pers

I så fall vilka?

X

Kommentarer
A att man kan
göra så mycket av
fysik genom musik
t.ex. gitarrer av en
skokartong!
B Många! Att man
utifrån
experimenten i
arbetsmaterialet
kan tillverka
det mesta av dem
tillsammans med
barnen, och att
det är återvunnet
material.
C Vi har gjort
gummibandsgitarrer
D Att jag ska
jobba vidare med
enkla experiment
av olika slag som
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vi kan förundras
över tillsammans.
E Inspiration
F Att man skulle
kunna ha mycket
instrument ute: t
ex spela på ribbor,
plåtburk, stubbe
träskiva etc.
G --------------

Tabell 1
* Respondenten kontaktades via telefon för ett förtydligande av kommentar

3 öppna frågor och svar
10. Har din inställning till
undervisning i fysik ändrats efter
användandet av arbetsmaterialet
”Fysik genom musik”? Motivera
ditt svar

Personal

6. Vilka begrepp tror du
att barnen har lärt sig
genom
ljudexperimenten?

8. Hur tolkar du Läroplanens mål i
förskolan beträffande ”barnens
kunnande om fysikaliska
fenomen”?

A

Känna, lyssna, prova på
själva
Hur det låter, vad händer
med ljudet?

”B

-----------

”C

Starkt-svagt

Det ju bra att barnen får lära sig om Min inställning till fysik har blivit
fysikaliska och kemiska fenomen. mer positiv.
Men kanske till en lätt nivå beroendeMan har blivit mera inspirerad på
på vilken ålder man arbetar med.
vad man kan göra för roliga
experiment inom fysik genom musik.
Att barnen ska ha en uppfattning om Min inställning till fysik har blivit
att det sker olika saker vid
mer positiv.
användning av bl a olika material Det behöver inte vara så invecklat
och tillbehör.
som man kan tro!
------------Min inställning till fysik har blivit
mer positiv.

”D

Svårt att säga. Jag tror
man måste göra det fler
gånger och med några
barn i taget för att kunna
prata om begreppen.

Har inte tolkat det speciellt. Men
jag tror man inte ska krångla till
saker utan använda sig av naturliga
saker och aktiviteter som finns i
barnens vardag.

Min inställning till fysik har blivit
mer positiv.
Så här enkelt och konkret kan det
vara

”E

-------------

Att göra enkla experiment med
barnen.

Min inställning till fysik har blivit
mer positiv.
Enkelt och bra, genomförbart.

”F

Att ljud kan låta så olika Barns kan mer än man tror och att
fysikaliska fenomen låter större än
det behöver vara.

Min inställning till fysik har blivit
mer positiv.
En tankekullerbytta har tänds att
man kan ha enkla saker som ändå är
fysik.

”G

Olika ljud

Min inställning till fysik har blivit
mer positiv.

Tabell 2

---------------
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Bilaga 4

Lärarhandledning

Fysik genom musik
ett arbetsmaterial som påvisar fysikaliska fenomen och begrepp som
vibrationer till musikaliska ljud för barn i förskolan.

Text och foto av
Margareta Backenhamn Ohlsson

© (2013) Margareta Backenhamn Ohlsson
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!?
Presentation av materialet ”Fysik genom musik i förskolan”
Syftet med detta arbetsmaterial är att fånga barnens intresse för fysik och få barnen
att lära sig några begrepp inom fysik genom att tillsammans med barnen utföra
experimenten. För de yngsta barnen är det kanske viktigast att få uppleva
experimenten med sina sinnen. För de lite äldre barnen kan man prova att ställa
uppmuntrande frågor som stimulerar barnens aktivitet och tankeförmåga som t.ex.:
Hur tror du/ni? när ni arbetar med materialet. Sådana frågor uppmuntrar enligt
Nordström (2011) till ett fortsatt intresse och funderingar samt fortsatt undersökande
hos de yngre barnen, därför att frågorna inte har ett svar som kan bedömas som rätt
eller fel. I lärarhandledningen avslutas varje experiment med frågorna Vad är det som
händer? Hur tror ni?
Arbetsmaterialet inleds med tre valfria rörelsesånger och fyra ljudlekar för att sedan
övergå till nio experiment som visar vibrationer och resonans, musikaliska ljud, höga
och låga toner. Ett sätt är att göra lekarna och experimenten tillsammans med hela
barngruppen i en samling. Därefter kan barnen prova materialet i mindre grupper på
olika stationer beroende på antal barn. Har du egna idéer för genomförandet av
experimenten så prova dem gärna.
Lärarhandledningen visar i text och genom foton hur man på ett enkelt sätt kan
tillverka materialet till varje experiment samt utföra det. Till Lärarhandledningen
medföljer material till de olika experimenten som ligger i en gitarrlåda. I den bredare
änden på ovansidan av gitarrens lock kan ni se en skiss av människans ytter och
inneröra. Beroende på barnens ålder kan ni inleda med att prata lite om örat och om
det passar, sjunga sången ”Två små öron, två små öron har vi allihop, med dem kan vi
lyssna...”. Nu är det dags att öppna lådan för att prova och uppleva experimenten
tillsammans med barnen. Jag önskar er en trevlig stund med arbetsmaterialet ”Fysik
genom musik” i förskolan.

© (2013) Margareta Backenhamn Ohlsson
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Tre Sånglekar
Två små händer (vers 4 av 4)
(mel: Gubben Noak)

Två små öron, två små öron
har vi allihop.
Med dem kan vi lyssna
om vi är riktigt tysta.
Två små öron, två små öron
har vi allihop.
Alla händer säger klapp…..
(mel: Nu är glada julen slut)

Alla händer säger klapp, klapp, klapp
alla fötter säger stamp, stamp, stamp
huvet säger nickinick nick nick
klockan säger tickitick tick tick
nu ska barnen lyssna.

Alla ljud är musik (vid xxx gör man olika ljud, tex klappar händerna eller skramlar med en
nyckelknippa…)
melodin hittas på: tindrica.blogspot.com/2012/08/alla-ljud-ar-musik.html

Alla ljud är musik. x x x
Alla ljud är musik. x x x
Alla ljud är musik, bara man gör dem.
Alla ljud är musik xxx

© (2013) Margareta Backenhamn Ohlsson
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Fyra Ljudlekar
Från vilket håll kommer ljudet?
Vi står eller sätter oss och bildar tillsammans en ring på golvet. En person står eller
sitter i mitten av ringen med en ögonbindel. Pedagogen som står eller sitter i ringen
visar genom att klappa händerna därefter pekar pedagogen på ett annat barn som får
klappa med händerna osv. Personen med ögonbindeln ska gissa från vilket håll ljudet
kommer. För att göra det lite svårare kan personen med ögonbindeln hålla för sitt ena
öra.
Vad är det som låter?
Barnen kan eventuellt blunda för att lyssna. Pedagogen skramlar t.ex. med en
nyckelknippa bakom en skärm eller ett skynke. Barnen får gissa vad det är som låter.
Vidare kan pedagogen blåsa i en flaskhals eller i en visselpipa. Bläddra i en
dagstidning, bryta knäckebröd slå två kastrullock mot varandra och så vidare. Låt din
fantasi flöda!
Tips
Denna lek kan eventuellt passa som avslutning med arbetsmaterialet Fysik genom
musik. Tanken är då att man använder vissa av experimenten musikaliska ljud bakom
skärmen/skynket t.ex. Sugrörstrumpeten, Glasxylofonen och Gummibandsgitarren.

© (2013) Margareta Backenhamn Ohlsson
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Hur tror ni att det låter på bondgården?
Pedagogen samtalar med barnen om de vet vilka djur
som finns på bondgården och hur de låter ta ett ljud i
taget t.ex. gris, tupp, häst och traktor. Därefter kan
pedagogen dela in barnen i grupper med olika ljud från
bondgården, alla blundar och försöker tillsammans att
låta som en bondgård. Exempel på andra ljudmiljöer är
tågstationen och skogen.
Leken tystnad
Hur tror ni att det är när det är tyst i ett rum? Samtala om ordet tystnad tillsammans
med barnen. Pedagogen blundar tillsammans med barnen för att lyssna på t.ex.
rummets ljud eller på förskolegårdens ljud om man är utomhus. Samtala om eller
försök att härma ljuden som ni hör i rummet.

© (2013) Margareta Backenhamn Ohlsson
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Det snurrande myntet/kastrullocket
Material
ett mynt och en bordskiva, en plåtbricka, ett
kastrullock,
Gör så här
Prova att snurra myntet på bordet och därefter på plåtbrickan.
Prova på nytt att snurra ett grytlock på samma underlag och jämför.
Vad är det som händer? /Hur tror ni? Upptäck och diskutera tillsammans med
barnen.
Hur låter det? Tror ni att underlaget har någon betydelse?
Tycker ni att det är någon skillnad på ljudet när myntet respektive grytlocket snurrar?

© (2013) Margareta Backenhamn Ohlsson
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Spela linjal (experiment)
Material
En plast linjal och ett bord
Gör så här
Lägg linjalen på kanten av ett
bord och lägg handen över.
Knäpp till linjalen med den
andra handen så att den vibrerar.
Tips
Prova att skjuta ut linjalen olika mycket från bordskanten.
Vad är det som händer? /Hur tror ni? Upptäck och diskutera tillsammans med
barnen.
Ju längre ut från bordskanten som linjalen skjuts ut är desto lägre blir ljudet/
tonhöjden och vibrationerna blir långsammare.

© (2013) Margareta Backenhamn Ohlsson
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Experiment med en stämgaffel
Material
Stämgaffel och ett glas eller en plastbytta med
vatten samt ett träbord.
Gör så här
Prova att slå an stämgaffeln mot något hårt och
för gaffeländen mot dina läppar eller känn med
din nagel. Prova också att hålla den nedre delen
av stämgaffeln mot ett träbord och andra
föremål.Slå nu an stämgaffeln mot något hårt tex ett träbord och stick ned
gaffeländen precis vid vattenytan i plastbyttan. Genom dessa tre försök kan ni både
känna, höra, och se stämgaffelns vibrationer.
Vad är det som händer? /Hur tror ni? Upptäck och diskutera tillsammans med
barnen.
Stämgaffelns vibrationer gör att vattnet i plastbyttan krusar sig och det stänker från
vattenytan. Stämgaffelns vibrationer förstärks i bordet. Det vill säga ljudet rör sig
och blir starkare. Det uppstår en resonans i träbordet.

© (2013) Margareta Backenhamn Ohlsson
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Sugrörstrumpet
Material
1 demonstrtionssugrör och en sax
Gör så här
Platta till ena änden av sugröret med hjälp av tumnageln eller någon annan vass kant.
Klipp av de två hörnen så att du får en spets. Placera den spetsiga änden mellan
läpparna och blås försiktigt. Prova att korta av sugröret med saxen för att höra om
ljudet blir högre eller lägre.

Tips
Förbered gärna i förväg några extra sugrör genom att klippa av de två hörnen så att
du får en spets. Så de barn som vill kan få prova att blåsa i en egen sugrörstrumpet.
Det kan vara bra att veta att det är lite trixit att få ljud i sugröret.
Vad är det som händer? /Hur tror ni? Upptäck och diskutera tillsammans med
barnen.
När man blåser i sugrörstrumpeten börjar luften att vibrera inuti sugröret. Långt
sugrör ger en låg ton och ju kortare sugröret är desto högre (ljusare) blir tonen.

© (2013) Margareta Backenhamn Ohlsson
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Spela på en gummibandsgitarr
Material
en skokartong, 4-5 stycken gummisnoddar i
olika storlek samt två träbitar (2 cm tjocka) som
har samma bredd som kartongen.
Gör så här
klipp ett ovalt hål i skokartongens lock och trä därefter på gummisnoddar av olika
tjocklek över kartongen med 1 cm mellanrum. Placera sedan de två träbitarna i var
sin ände under gummisnoddarna på kartongen.
Tips
Det går också bra att använda en större tändsticksask
Vad är det som händer? /Hur tror ni? Upptäck och diskutera tillsammans med
barnen.
Prova nu att slå an gummisnoddsträngarna, hur låter det?
Jämför träbitarna med träbiten som håller upp strängarna på en gitarr och kallas för
stallet. Utan träbitarna kan inte gummibanden eller strängarna på gitarren vibrera lika
mycket.
Hålrummet i kartongen gör att ljudet från gummibanden blir starkare. Tittar ni riktigt
noga så kan ni se att gummisnoddarna svänger. Jämför med gitarren och fiolen som
har ihåliga lådor av trä. Strängarna på gitarren vibrerar när man spelar på dem, men
strängarna framkallar också vibrationer i gitarrens hålrum i trälådan. Detta kallas för
resonans och innebär att ljudet blir starkare.
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Spela på vattenglas
Material
Tre ungefär lika stora glas, vatten
och en träslev fyll 1,2 och 3cm
från glasets kant
Gör så här
1 Fyll det första glaset fullt med
vatten till 1 cm från glasets kant, 2
det andra glaset fylls upp till 2 cm från glasets kant och 3 det tredje glaset upp till
3cm från glasets kant. Prova nu att slå träsleven försiktigt mot respektive glas.
Tips
Om ni vill kan ni prova att spela en melodislinga, med dessa tre glas ovan kan man
spela melodin ”Spanien”. Slå an varje glas(3 glas) en gång med träsleven två gånger
efter varandra från vänster till höger, därefter fyra gånger med träsleven på glas nr 2
och slutligen två gånger på glas nr 1 (se foto).
glas 1 2 3
glas 1 2 3
glas 2 2 2 2
glas 1 1
Vad är det som händer? /Hur tror ni? Upptäck och diskutera tillsammans med
barnen.
Varje glas har sin egen ton, när man slår på glasen med träsleven börjar glaset att
vibrera. Det är vattnet i glaset som bromsar upp svängningarna i glaset. Vilket glas
har den högsta respektive lägsta tonen? Ju mer vatten det är i glaset, desto lägre blir
tonhöjden.
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Rörspel av kopparrör
Material
1 m långt kopparrör eller aluminiumrör.
Kapa 7 bitar av röret, det kortaste röret är
5 cm därefter ökar man på med 2,5 cm för
varje bit kopparrör. Sju lika långa snören
till varje rör samt en rundstav.
Gör så här
Knyt snöret eller tråden hårt i ena änden av varje rör. Knyt fast samtliga rör på en
rundstav (gummiraka) som läggs tex över två stolsryggar eller mellan två bord. Nu är
det bara att spela genom att slå på rören med en stor spik eller en tesked.
Tips
Istället för att hänga rören i en rundstav kan man använda tex träskaftet från en
sopborste.
Vad är det som händer? /Hur tror ni? Upptäck och diskutera tillsammans med
barnen.
Undersök de höga och låga tonerna vilket av rören ger den lägsta respektive
högsta tonen?
Principen är densamma som när man spelar på instrumentet xylofon som har
korta och längre träbitar. Ju längre träbiten är desto lägre ton.
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Avslutning
Som avslutning kan ni tillsammans med barnen tillverka ett valfritt instrument av
återvunnet material t.ex. gummibandsgitarren eller en egen maraccas av små
petflaskor för att sedan måla och dekorera.

Tillverka ett eget rytmkinstrument en ”skrammelmaraccas”
Material
Små petflaskor (50 cl) som passar barnhänder, risgryn, makaroner eller ärtor, små
stenar.
Gör så här
Fyll petflaskan med en del av t.ex. risgryn. Förslut korken väl med maskeringstejp.
Måla och dekorera era rytmikinstrument.
Tips
Istället för små petflaskor kan man återanvända toalettrullar eller ”Pringlesrör” med
lock.
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Bilda en ljudorkester av materialet ”Fysik genom musik”
Material
Valfritt material från ”fysik genom musiklådan”
Gör så här
Fördela ljudmaterialet så att alla barn och vuxna har något att spela med och sjung
sången ”Alla ljud är musik” (se sid 3) tillsammans med barnen som t.ex. avslutning
av arbetsmaterialet ”fysik genom musik”.
Tips
Kom ihåg att ni utöver ljudmaterialet också har händer, fötter och kanske frökens
nycklar att låta med.

Genom att själva uppleva skaffar vi oss erfarenhet.
Utifrån egna erfarenheter kan vi ha egna åsikter.

Tack till min son som visade experimenten på fotografierna i
Lärarhandledningen (2013).
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