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Naturvetenskap har fått betydligt större tyngd i förskolans nya  
läroplan. I höstas fortbildade sig drygt 70 förskollärare vid Göteborgs 
universitet för att bli bättre rustade att leva upp till de nya målen.

Förskollärare förkovrar sig i fysik

– hallå! Dag Hanstorp, professor i 
atomfysik vid Göteborgs universitet, får 
höja rösten för att höras genom sorlet i fö-
reläsningssalen. Bänkraderna är fyllda av 
förskollärare – från veteraner till relativt 
nybakade förmågor – som genast vänder 
uppmärksamheten mot föreläsaren. 

Ingen av dem hade behövt sitta här 
idag, men på allmän begäran har Dag 
Hanstorp lagt in extra undervisning i 
kursen ”Naturvetenskap kommunicerad 
genom språk, matematik och estetiska 
processer” (15 hp på halvdistans). Kursen 
är utformad i samarbete med Nationellt 
resurscentrum för fysik i Lund och har 
viss slagsida åt fysik trots det allmänkling-
ande namnet. 

– Idag är sista träffen och egentligen 
var det bara inlämning av den slutliga 
rapporten. Men de ville gärna ha under-
visning också, säger Dag Hanstorp lite 
glatt överraskad eftersom ”vanliga” fysik-
studenter sällan går på fler föreläsningar 
än nödvändigt.

Men så är människorna i bänkraderna 
heller inte vanliga fysikstudenter, utan 
förskollärare som fått tjänstledigt med 
80 procent av lönen för att fortbilda sig 
inom den statliga satsningen Förskolelyf-
tet. I den nya läroplanen för förskolan har 
naturvetenskap och teknik fått en lika 
stark ställning som till exempel språk och 
matematik. Det tycker Dag Hanstorp är 
vettigt.

– De flesta yngre barn är fascinerade 
och intresserade av naturvetenskap. Men 
i skolan början man med fysik först i hög-
stadiet, precis i den åldern då många bör-
jar bli trötta på skolan. Och då tycker de 
inte att det är särskilt kul med fysik heller, 
säger han.

anledninGen att vänta med fysiken 
ända tills sjunde klass är att eleverna ska 
ha hunnit tillskansa sig de matematiska 

verktygen först. I jämförelse med littera-
tur blir inkonsekvensen tydlig – vi sätter 
ju pekböcker i händerna redan på blöj-
barn, trots att de varken pluggat gramma-
tik eller rättstavning. På den nivån borde 
man börja även med fysik, menar Dag 
Hanstorp.

– Men hur gör vi då pekböcker i fy-
sik?, frågar han retoriskt innan han radar 
upp naturen, laborationer med vatten 
och lekplatsfysik som exempel på lämp-
liga ”pekböcker”.

Dock ger han inte förskollärarna tips 
om vad de ska göra med barnen. Istället 
ser han det som sin uppgift att få dem 
dels att inte vara rädda för fysik och dels 
att vilja läsa mer om fysik och ställa fysik-
frågor.

Under kursen har han undervisat om 
optik, ljus och färg. Andra föreläsare har 
gett förskollärarna insikter i astronomi, 
Newtons ekvationer, väder, elektricitet 
och mycket annat. Alla föreläsare har se-
dan tidigare rutin på att undervisa på den 
här nivån.

idaG är det bland annat frågelåda där 
Dag Hanstorp resonerar kring frågor som 
kursdeltagarna skickat in på förhand: 
Hur kan man gå på glödande kol? Varför 
kan humlor flyga? Vart tar allt ljud vägen?

– Det har varit kul att få vardagspro-
cesser förklarade. Jag är mycket intresse-
rad av fysik och har verkligen sugit i mig 
kunskaperna, berättar Helen Ericsson i 
fikakön under pausen. 

Hon är förskollärare på förskolan 
Växthuset i Bredared utanför Borås och 
går kursen tillsammans med sin kollega 
Anette Bremholt. De beskriver sig som 
varandras motpoler.

– Jag har aldrig varit intresserad av 
fysik. Men under kursen har jag faktiskt 
fått ett nytt tankesätt – det behöver inte 
vara så komplicerat utan går att göra på 

ett enkelt och roligt sätt, säger Anette 
Bremholt.

Tillsammans har de gjort ett projekt-
arbete kring densitet med barnen på sin 
förskola. De konstaterar att barnen fo-
kuserade mycket på själva görandet och 
reflekterade ganska lite över vad som 
hände.

– Men upprepar vi det så tror vi att 
de börjar tänka efter mer efter hand, säger 
Anette Bremholt.

Barnen blev speciellt fascinerade av 
ett experiment där de hällde salt och ka-
ramellfärg på is och sedan studerade vad 
som hände.

– Det väckte en nyfikenhet som de 
förhoppningsvis har med sig vidare, säger 
Helen Ericson.

inGela roos

med galileo på 
lekplatsen
Lekplatsen är förskolans lärandemiljö – men kan 
också vara ett stort fysiklaboratorium.

vad händer om man släpper en liten boll 
och en stor boll från en klätterställning? 
En miniatyrversion av Galileos legen-
dariska experiment i Pisa, men också en 
spännande undersökning för barn som 
utforskar sin omvärld. Hur faller pin-
nar och kottar? Hink och spade? Hinkar 
med och utan sand? Resultaten är över-
raskande för barnen - och för andra som 
möjligen i skolan kan ha sett experimen-
tet med en fjäder och kula som faller till-
sammans i vakuum, men aldrig provat 
själva med vardagsföremål.

Enligt förskolans nya läroplan skall 
förskolan ”sträva efter att varje barn ... 
utvecklar sin förståelse för naturveten-
skap och samband i naturen liksom sitt 
kunnande om ... enkla kemiska processer 
och fysikaliska fenomen”. En härligt öp-
pen formulering inbjuder till lärande om 
de fenomen som kan upplevas i barnens 
vardag. 

Ekvivalensen mellan ”tung massa” (i 
mg) och ”trög massa” (i ma) är en viktig 
princip i fysiken. Att upptäcka att olika 
föremål accelereras på samma sätt är mer 
grundläggande än att veta att tyngd-
accelerationen är 9,82 m/s2 hos oss. Ek-
vivalensprincipen kan också illustreras 
på många andra sätt på en lekplats. Den 
leder till exempel till att en gungas sväng-
ningstid är oberoende av hur tung per-
sonen är som sitter i gungan, och till att 
stora och små studsbollar och kulor rullar 
lika snabbt nedför en kana. Allt behöver 
inte förklaras!

det amerikanska projektet 2061 har 
tagit fram en serie ”Benchmarks for sci-
ence literacy” med förslag på vad barn 
och elever bör kunna i olika åldrar. I det 
första kapitlet behandlas ”Nature of Sci-
ence” och ”The scientific world view” 

och för förskola upp till 
de tidigaste skolåren anges 
målen:

• När en naturveten-
skaplig undersökning 
genomförs på samma 
sätt som tidigare, så 
förväntar vi oss att få 
ett mycket liknande 
resultat.

• När en naturveten-
skaplig undersökning 
genomförs på en an-
nan plats så förväntar 
vi oss att få ett mycket 
liknande resultat.

Att genomföra ett av fysikens klas-
siska experiment på olika lekplatser är ett 
litet steg på vägen mot att förstå att fysi-
kens lagar gäller överallt.

hur man samtalar med barnen och stäl-
ler frågor påverkar deras undersökningar 
av omvärlden. Förskollärarna upptäckte 
att frågan ”Vad kommer ned först?” rik-
tade barnens uppmärksamhet mot täv-
landet, medan frågorna ”Vad händer 
om...” eller ”Hur faller ...” gjorde barnen 
nyfikna på själva fallet. Frågan ”Hur fal-
ler papper?” visade att det var viktigt att 
urskilja ”släppa” och ”kasta”: Många barn 
tänkte på pappersflygplan. Våra kurs-
deltagare märkte också att små barn var 
osäkra på om papper och ballonger verk-
ligen skulle falla mot marken. För barn 
finns mycket att upptäcka, undersöka 
och utforska. Med produktiva frågor kan 
förskolläraren få vara medupptäckare. 
Med fördjupade fysikkunskaper blir det 
lättare för förskolläraren att känna trygg-

het i att dela upptäckandets glädje. 
I förskolelyftskurserna har vi bland 

annat använt Boken med bladet (Elfström 
m. fl.) som diskuterar produktiva frågor, 
och Kaffekoppsboken av Hamrin och Nor-
qvist som i lättsam form förklarar den 
grundläggande fysiken bakom det vi ser 
i vardagen.

ann-marie pendrill

nationellt resurscentrum för fysik

Läs mer

Lekplatsfysik: www2.fysik.org/experi-
ment_och_annat/lekplatsfysik/

Läroplan för förskolan : www.skolverket.
se/forskola-och-skola/forskola

Elfström I, Nilsson B, Sterner L, & Wehner-
Godée C (2009). Barn och naturvetenskap 
– upptäcka, utforska, lära.

Hamrin M, Norqvist P (2005). Fysik i var-
dagen – 257 vardagsmysterier avslöjade 
över en kopp kaffe.

Benchmarks for Science Literacy: www.
project2061.org/publications/bsl/online/

Dag Hanstorp föreläser om fysik för förskollärare.

Förskollärarna Anette Bremholt och Helen Erics-
son har bland annat arbetat densitet med sina 
förskolebarn under förkollärarlyftskursen.

En vanlig lekplats erbjuder fina möjligheter för enkla fysikexperiment.
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