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Abstract 

 
The purpose of this study is to investigate how children, age three to six, in a 

pre-school context reflect on the phenomenon of air resistance from a 

teacher-led planned activity. The data collection method for this study has 

been a participatory observation where the method approach to design-based 

research has created an opportunity to both lead the activity and observe. The 

results were obtained from a total of 12 children who participated in the 

study, where the children were given the opportunity to study how objects of 

varying material and shape were affected by air resistance during a fall 

movement. The result is that the children in the study have some knowledge 

of the phenomenon of air resistance. Most children have noticed that there is 

something that stopped the object on its way down and physically 

demonstrated this to us students. The study has also shown that the children 

who have participated have knowledge of gravity and, on several occasions, 

noticed that heavy objects are drawn down towards the floor quickly. 

 

Keywords: Air resistance, children´s perceptions of science, design-based 
research, preschool, physics and science 
 

  



 

 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur barn i åldrarna tre till sex år i en 

förskole kontext reflekterar kring fenomenet luftmotstånd utifrån en lärarledd 

planerad aktivitet. Datainsamlingsmetoden för denna studie har varit en 

deltagande observation där metodansatsen design baserad forskning har 

skapat en möjlighet att både leda aktiviteten samt observera. De resultat som 

framkommit är inhämtade från sammanlagt 12 barn som deltagit i studien, 

där barnen fick möjlighet att studera hur föremål av varierande material och 

form påverkades av luftmotståndet under en fallrörelse. Det resultat som 

framkom är att barnen i studien har viss kunskap om fenomenet luftmotstånd. 

Flera barn har även uppmärksammat att det är något som hejdat föremålet på 

dess väg nedåt samt kroppsligt påvisat detta för oss studenter.  

Studien har även visat att barnen som deltagit har kunskap om 

dragningskraften och under flera tillfällen uppmärksammat att tunga föremål 

dras ned mot golvet snabbt.  

 

Nyckelord: Barns tankar om naturvetenskap, designbaserad forskning, fysik, 

förskolan, luftmotstånd, naturvetenskap,  
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1 INLEDNING 

Under vår förskollärarutbildning har vi skaffat oss grundläggande naturvetenskapliga 

ämneskunskaper för att vi sedan som färdigutbildade förskollärare skall besitta kunskaper som 

förutsätts för att utveckla barnens kunskaper inom dessa ämnen (Skolverket, 2016). Av egna 

erfarenheter har vi upplevt vissa svårigheter i undervisningen kring de naturvetenskapliga 

ämnena i förskolan och att det är en utmaning att ta del av barnens utforskande av olika 

fenomen så att ett lärande sker på ett lustfyllt och fängslande sätt.  

 

Vi har även uppmärksammat att pedagoger inte arbetat så mycket med de naturvetenskapliga 

ämnena. Dessa erfarenheter överensstämmer också med resultat presenterade av Garbett 

(2003) samt Andersson och Gullberg (2012), som beskriver att undervisningen oftast brister 

på grund av att förskollärarnas saknar självförtroende inom de naturvetenskapliga ämnena. 

Däremot har Andersson och Gullbergs (2012) studie kommit fram till att ämnet inte behöver 

vara svårt, under förutsättningarna att aktiviteterna är anpassade efter barnens färdigheter. 

Detta har därför givit oss en tankeställare på vad fysikaliska fenomen innebär för barnen i 

förskolan och hur vi på ett lekfullt sätt kan undervisa barnen kring dessa.  

 

Ämnet fysik innefattar flera fysikaliska fenomen som barn undersöker dagligen i förskolan. 

Med utgångspunkt ur våra erfarenheter där vi granskat barnens lekar, tycker vi oss se att barn 

är intresserade av fenomenet luftmotstånd. Två exempel där vi har uppmärksammat detta är 

när barnen släpper ned föremål till marken från olika höjder eller när de kastar föremål upp i 

luften. För att kunna få en inblick i vad barnen funderar på när de undersöker föremålen har vi 

i vår studie valt att fokusera på fenomenet luftmotstånd och valt att utföra en aktivitet med 

barnen. För att barnens tankar och dialoger skall vara i fokus har vi i vår studie utgått ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, där interaktion och kommunikation mellan barnen är centrala 

verktyg i deras meningsskapande. En annan central del i detta perspektiv är att samspelet är 

viktigt för fortsatt lärande där individer med olika erfarenheter lär av varandra (Vygotsky, 

1962). Vi har även använt oss av Deweys (1998) filosofiska teori om lärande då vi vill utgå 

från barnens tankar och att de skall få vara delaktiga i lärandet som sker. 

 

Vi hoppas att denna studie skall ge oss och andra pedagoger mer kunskap kring hur och om 

barn resonerar kring ämnet fysik, som för vår del kommer att handla om hur barnens egna 
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funderingar kring det fysikaliska fenomenet luftmotstånd kan synliggöras med en enkel 

aktivitet i ett gemensamt undersökande. Vi hoppas även att denna studie skall skapa intresse 

att arbeta vidare med luft och luftens egenskaper, och få en insikt i hur arbetet med andra 

fysikaliska fenomen kan ta form mot en professionsutveckling inom förskolans kontext. 

1.1 Bakgrund 

Enligt skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010:800) ingår förskolan i skolväsendet vilket 

innebär att förskollärarna skall arbeta utifrån gällande läroplan för att bedriva utbildning. För 

att upprätthålla en god kvalitet i förskolan skall personalen arbeta utifrån olika styrdokument 

för att uppfylla de mål som står i skollagen.  

 

När förskolans första läroplan (Skolverket, 1998) togs i bruk år 1998 var det inom denna 

studiens valda ämne fokus på att barnen skulle erfara kunskap inom biologiämnet, det vill 

säga läran om djur, natur och kroppen. I och med att förskolans läroplan sedan reviderades 

utvecklades förskolans mål ytterligare, vilket resulterade i att kemiska processer och 

fysikaliska fenomen tillskrivits och att förskolan skulle främja barnens kunskap kring mer än 

växter och djur för att på ett tydligare sätt förstå sin omvärld (Skolverket 2010, 2016). I den 

senaste reviderade läroplanen Lpfö 18 (Skolverket, 2018) har målen kring naturvetenskap 

förtydligats något där ett hållbart samhälle är i fokus. En annan ändring som skett är att 

Förskolans verksamhet har bytts ut till barnens utbildning på grund av att förskolan skall 

kunna liknas vid skolans kontext (Utbildningsdepartementet, 2010:800; Skolverket, 2018).  

 

Denna ändring förutsätter att förskollärarna förväntas inneha bred ämneskompetens för att 

kunna bedriva en givande och innehållsrik undervisning med barnen, där barnens kognitiva 

utveckling berikas (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). Författarna framhåller vikten av 

att förskollärare innehar breda ämneskompetenser och menar att förskolläraryrkets rykte och 

profession har stärkts i och med att förskollärarutbildningarna i Sverige idag fokuserar mycket 

på just på att stärka förskollärarens profession, eftersom personalen i förskolan efter 

revideringen har högre krav på att utbilda barnen inför kommande skolgång.  

 

Förskolans läroplaner (Skolverket, 1998, 2010, 2016, 2018) belyser däremot att leken bör 

genomsyra hela verksamheten, eftersom barnen lär genom lek och på grund av detta skall 

förskolan medverka till att barnens vistelse på förskolan utgörs av ett lekfullt lärande. När den 
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nya reviderade läroplanen Lpfö 18 träder i kraft, sommaren 2019, skall förskolans fokus riktas 

mer mot att undervisningen ska genomsyra hela verksamheten (Skolverket, 2018). Detta skall 

ske i barnens lekar och förskollärarna skall undervisa barnen i deras pågående lekar, till 

skillnad från de lärarstyrda aktiviteter som tidigare benämnts i Skolverket (2016). 

1.1.2 Varför naturvetenskap i förskolan  

Skolverket (2016) lyfter som vi nämnt ovan att förskolan skall arbeta med naturvetenskap i 

förskolan. Läroplanen beskriver däremot inte hur förskolan skall arbeta för att främja detta 

eller varför barnen skall lära sig naturvetenskap i så pass ung ålder. En anledning till att barn i 

förskolan skall möta naturvetenskap är, enligt Boström (2015) för att barnen finner detta 

lustfyllt. Barnen finner glädje i att få observera och skapa förståelse för naturen som fenomen. 

Ett annat argument till varför undervisning om naturvetenskap skall bedrivas i förskolan har 

framkommit i Andersson och Gullbergs (2012) studie där resultatet visat att barnens 

självförtroende stärkts, barnen fick även färdigheter till att använda sina nyförvärvade 

kunskaper i andra situationer för att göra omvärlden mer konkret och begriplig. Enligt Thulin 

(2017) är det viktigt att förskolan arbetar med de naturvetenskapliga ämnena för att barn 

redan i tidig ålder skall få en bild av ämnet. Enligt Thulins studie har det också framkommit 

att barn i skolan historiskt sett utifrån ett samhällsperspektiv inte visat stort intresse för de 

naturvetenskapliga ämnena. Detta har därför resulterat i att barnen haft det svårare i skolan 

med ämnena inom naturvetenskap, därför behöver barnen få möjlighet att erfara 

naturvetenskap i förskolan för att skapa ett eventuellt intresse för framtiden.  

Enligt Bruce och Riddersporre (2012) ställs det idag högre krav på att förskollärare innehar 

ämneskompetenser för att undervisa barnen på ett medvetet sätt och kunna skapa lärande ur 

barnens perspektiv. Andersson & Gullberg (2012) beskriver därför att kompetensutveckling är 

en viktig del för att förskollärare skall få ämneskunskap, detta kan också ge dem ett ökat 

självförtroende att skapa förutsättningarna för barnens lärande inom ämnet stärks. 

Förskollärarna i studien har utifrån kompetensutvecklingen fått vetskap om hur de kan arbeta 

med naturvetenskapliga begrepp i vardagliga situationer och hur de kan utgå ifrån barnens 

egna utforskande.   
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1.2 Syfte 

Studiens syfte är att i en förskole kontext undersöka hur barn i åldrarna tre till sex, utifrån en 

lärarledd planerad aktivitet uppfattar fenomenet luftmotstånd i ett socialt samspel.  

 

1.3 Frågeställningar 

Vi har valt att utgå ifrån två frågeställningar för att få bästa möjliga svar på vårt syfte 

 

1.   Hur reflekterar barnen kring fenomenet luftmotstånd? 

2.   Hur kan ett socialt samspel mellan barn-barn och barn-pedagog i en lärarledd aktivitet 

bidra till en ökad förståelse hos barnen om fenomenet luftmotstånd? 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

I denna del har vi läst in oss på tidigare forskning som vi finner relevanta för vår studie och 

som givit oss en bredare kunskapsbild inför vår datainsamling och givit oss ett fokus på det 

väsentliga som ger oss svar på vårt syfte.  

2.1 Undervisning i förskolan 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) nämner att pedagogerna skall vägleda barnen till ett 

utforskande, medan den reviderade läroplanen 18 (Skolverket, 2018) mer konkret förmedlar 

att undervisningen skall ske dagligen i barnens utbildning. Läroplanen förtydligar ytterligare 

att förskollärare skall bedriva undervisning i barnens utbildning för att skapa möjligheter för 

varje barn att utvecklas efter sina egna förutsättningar. 

Med begreppet undervisning syftar läroplanen (Skolverket, 2018) på att förskollärare skall 

vara väl medvetna om förskolans uppdrag och mål och utefter dessa skapa aktiviteter i 

samspel med barnen. Begreppen undervisning och utbildning i förskolan förknippas däremot 

ofta med skolan och Sheridan och Williams (2018) förklarar därför skillnaderna mellan 

begreppet undervisning och utbildning som de menar ofta sammanblandas. Sheridan och 

Williams beskriver vidare att utbildning innebär allt lärande barnet införskaffar sig under 

förskoleåren, från det att barnet börjar i förskolan till att den börjar i skolan.  

Gustavsson och Thulin (2017) associerar undervisning med alla situationer under dagen, när 

ett socialt samspel mellan vuxen och barn uppstår, och inte enbart under planerade tillfällen 

där pedagogen har valt ut ett lärandeobjekt som utforskande fenomen. Detta för att barnen ska 

få en bredare förståelse av det som undersöks samt utveckla ett intresse för det bör därför 

undervisningssituationer utgå ifrån barnen och deras villkor.  

Enligt Gustavsson och Thulins studie är det därför viktigt att förskolläraren har kunskap om 

att kunna förenkla begrepp, lyssna in barnen och svara på barnens frågor. Doverborg, 

Pramling och Samuelsson (2013) belyser i sin studie vikten av att utgå från barnen och 

beskriver hur olika undervisningsstrategier kan hjälpa förskollärare att anpassa 

undervisningen efter barnens behov. En av dessa strategier är att rama in undervisningen, med 

detta menar författarna att läraren kan centrera vad undervisningen skall leda till, hur 

lärandeobjektet skall introduceras och till sist följa upp vad barnen erfarit med hjälp av bland 

annat diskussioner med barnen. Denna strategi tillför även en ökad förståelse för vad barnen 



”Om det är damm på kommer det gå mycket fortare”  Alva Gunnarsson & Emma Pohjonen  

 6 

intresserar sig av och möjliggör att barnens lärande baseras på målen som beskrivs i 

förskolans läroplan. Att utgå från barnens frågor och vara en lyhörd pedagog belyser även 

Bruce och Riddersporre (2012), som menar att detta förhållningssätt till barnen medverkar till 

att undervisningen faller sig mer naturlig i alla situationer under dagen eftersom alla 

situationer medför ett lärande hos barnen. Men för att de dagliga händelserna skall bli 

undervisande behöver pedagoger vara medvetna om vad händelserna kan leda till för lärande, 

och notera barnens perspektiv och på detta vis medverka till att det blir ett lustfyllt lärande där 

barnen får chans att lära i samspel.  

 

Undervisningen i förskolan förutsätter därför att förskollärare har didaktiska förkunskaper 

som innebär att de grundar och baserar undervisningen både på vetenskaplig grund och på 

grundläggande förutsättningar som exempelvis barnens erfarenheter, samt hur ålder påverkar 

inlärning och intresse (Doverborg, Pramling & Samuelsson, 2013). Larsson (2016) styrker 

detta och menar att pedagoger behöver ha didaktiska ämneskunskaper för att de skall känna 

sig trygga i att undervisa och att ämnet fysik blir ett lärområde först när pedagogerna ansvarar 

för innehållet i verksamheten. Larsson beskriver även att utifrån pedagogernas profession 

uppstår det en didaktik och en tydlig koppling till förskolans styrdokument. I slutsatsen av det 

som framkommit i Larssons studie visade det sig att om förskollärarna har en trygg grund att 

stå på utifrån styrdokumenten förskolans läroplan 98 (Skolverket, 2016) och skollagen 

(Utbildningsdepartementet, 2010) ger det pedagogerna en möjlighet att låta barnen vara 

delaktiga i de beslut som fattas till att utveckla olika aktiviteter. Denna delaktighet skapas 

utifrån vilka fenomen som uppkommer och vad barnen finner intressant med aktiviteten.  

2.2 Lärarstyrda aktiviteter  

Wang, Williamson & Meltzoff (2018) beskriver en undervisningssituation som är lärarstyrd, 

där syftet är att se vid vilken ålder barnen erfar kunskaper kring att stabilisera en konstruktion 

med hjälp av vikter. Läraren i denna studie visar i starten av aktiviteten hur barnen skall gå 

tillväga för att lösa de olika uppgifterna som handlar om hur vikt kan fördelas i 

konstruktioner. I aktiviteten ger läraren barnen visst utrymme till att självständigt lösa 

problemen, men läraren i denna situation är däremot fokuserad på att det finns ett “rätt” sätt 

att konstruera och har en redan färdig bild av hur problemet skall lösas. Läraren tillåter inte 

barnen ta tid på sig och uppmärksammar istället när barnet gör “fel”. I denna studie beskrivs 

en lärarstyrd aktivitet med huvudfokus på att barnet skall skapa kunskaper att utföra en 
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aktivitet enligt en redan färdig mall. Detta sätt att leda en aktivitet förknippas mer med 

skolans sätt att undervisa barnen och innebär inte att utgå från barnens egna funderingar som 

förskolan skall göra (Bruce & Riddersporre, 2012).  

 

Björklund & Palmér (2019) beskriver till skillnad från ovanstående studie, en studie där syftet 

var att undersöka hur förskollärare kan utveckla barnens redan pågående lekar i 

förhoppningen att rikta leken till ett redan planerat lärande utifrån förskolans läroplan, Lpfö 

98 (Skolverket, 2016). Detta lärande som förskolläraren har för avsikt att rikta barnet mot 

skall på detta sätt förse barnet med nya upplevelser och ett nytt sätt att se en leksak, en lek 

eller sin omvärld. Förskollärarens inblandning i barnens lekar skall därför ske på barnens 

villkor och innebär att inte enbart lärarstyrda aktiviteter på lärarens villkor, som vi är vana att 

se i skolan, är optimalt för barnens inlärning i förskolan (Björklund & Palmér). Detta 

förespråkar också Boström (2015) som beskriver att utifrån barnens utforskande, genom deras 

nyfikenhet och deras lust till att vilja lära sig, skapas de aktiviteter som ses som mest 

lustfyllda för alla inblandade parter.  

 

Enligt Emilson & Pramling Samuelsson (2012) påverkar pedagogernas föreställningar om 

barnens kognitiva kunskaper, om de anser att barnet är kompetent, hur pass mycket inflytande 

barnet har i lärarstyrda aktiviteter. Deras studie baserar sig på flera dokumenterade lärarstyrda 

aktiviteter där varje pedagog som deltar har olika föreställningar om barnet som kompetent 

och därför också agerar olika i situationerna och barnens möjlighet till inflytande skiljer sig 

mellan varje aktivitet. Det som framgick ur dessa lärarstyrda aktiviteter var huvudsakligen att 

kommunikationen mellan pedagoger och barn är en väsentlig del och ger barnen upphov till 

att prova sig fram till olika lösningar. Om kommunikationen fallerar i aktiviteter med barn 

visade det sig att barnens frågor och idéer ofta förbisågs eftersom de inte var “rätt” svar från 

pedagogens perspektiv och därför blir även aktiviteten inte så givande för barnen. I studien 

framkom det även att barn vet vad som förväntas av dem och därför vågar de ofta inte säga 

vad de egentligen tror i vissa aktiviteter, vilket kan ske om pedagogerna går in med 

inställningen att en aktivitet har ett förbestämt mål och att det som dokumenteras av 

pedagogerna ofta är när barnen gjort “rätt”.  
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2.3 Hur barn lär tillsammans i samspel 

Williams & Pramling Samuelsson (2013) utgick ifrån en pedagog som delade in barn i en 

förskoleklass, i åldrarna sex till sju, i olika grupper (tyst-flickgrupp, aktiv-flickgrupp och 

aktiv-pojkgrupp) utifrån deras uppmärksammade personligheter i helklass. Syftet med denna 

studie var att undersöka om barnens sätt att kommunicera och samspela förändrades av 

ovanstående gruppindelningar. Anledningen till att grupperna delades in i tyst- och aktiva 

grupper var för att de flickor som var tillbakadragna skulle få möjlighet att komma till tals, 

flickorna i den aktiva gruppen skulle få möjlighet att få tala fritt utan att bli avbrutna av 

pojkarna och i den aktiva pojkgruppen skulle pojkarna få prata så mycket och länge de ville 

utan att bli avbrutna av pedagogen.  

 

För att få alla barnen i de olika grupperna att diskutera med varandra skapade pedagogen tre 

olika uppgifter. Den första uppgiften var en matematisk uppgift där barnen skulle dela upp ett 

äpple sinsemellan barnen så att alla fick lika stor del, den andra uppgiften var en 

sammarbetsövning där barnen genom en frågelek tillsammans skulle komma fram till svaren, 

och den tredje uppgiften ska barnen skapa något tillsammans som inte går att köpa. 

 

De resultat som framkom utifrån denna studie visade att de flickor som var tillbakadragna och 

de tysta flickorna inväntade att pedagogen skulle ställa frågor. I denna grupp samspelade inte 

flickorna med varandra, endast med pedagogens medhavda handdocka som pedagogen höll i, 

i ett försök till en interaktion mellan parterna. Flickorna i den aktiva gruppen var i början 

tillbakadragna och var i behov av lite stöttning för att komma igång med problemlösningarna. 

Efter en stund uppnådde flickorna ett socialt samspel med varandra, pedagogen och 

handdockan. Detta påvisades genom viskningar, skratt och gemensamma problemlösningar 

med stöttning från pedagogen. Pojkarna i den aktiva gruppen påvisade ett annat socialt 

samspel där de upplevdes mer bekväma med varandras närvaro och förde dialoger med 

varandra i syfte för att hjälpa varandra till problemlösningar effektivt och med minimal hjälp 

av pedagogen. Slutsatsen i denna studie var att olika barn lär på olika sätt i ett socialt samspel.  

2.4 Hur barn kopplar sina egna erfarenheter till det som sker  

Enligt Scott, Mortimer & Ametller (2010) använder barn sina redan befintliga kunskaper för 

att skapa ny kunskap och begreppsuppfattning inom naturvetenskap. Forskarna menar även att 
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barn drar paralleller mellan den redan befintliga kunskapen och den nya för att skapa en 

helhetsbild och en djupare förståelse. För att barn skall få en djupare förståelse inom 

naturvetenskapliga ämnen behöver lärare därför utgå från vad barnen har för tidigare 

erfarenheter för att lärande tillfället skall bli ett lärorikt och givande moment för alla parter, 

detta kallar forskarna för “link-making” vilket innebär att lärare bör vara medvetna om och 

uppmuntra barn till att använda tidigare kunskaper för att barnen på ett lättare sätt skall 

inhämta nya kunskaper. Forskarna beskriver vidare att barn även utvecklar sina tidigare 

kunskaper bäst i samspel med andra barn eftersom de då kan dela med sig av sina kunskaper 

för att bättre lösa problem och införskaffa ny kunskap och få andra perspektiv. Emilsson & 

Pramling Samuelsson (2012) beskriver även hur ett socialt samspel, speciellt kommunikation 

kan medverka till att barn får mer inflytande i verksamheten och visa sig kompetenta. De 

beskriver i sin studie hur framför allt pedagogernas förhållningssätt och föreställningar kring 

barnens kompetens påverkar barnens meningsskapande och begreppsförståelse och att barnen 

på grund av detta inte alltid får möjlighet att använda sina tidigare erfarenheter för att skapa 

en djupare förståelse. Det är därför enligt Scott et al. (2010) fördelaktigt att utgå från tre 

utgångspunkter för att skapa en bredare förståelse för barnen där de får användning av sina 

tidigare erfarenheter. Dessa utgångspunkter är att pedagoger skall 1) uppmuntra till ett 

kunskapssökande, 2) främja till att tidigare erfarenheter tas upp kontinuerligt och 3) visa sig 

engagerad i barnens kunskapssökande.  

2.5 Hur barn uttrycker sitt lärande 

Under vår utbildning har fått kunskap om att det finns flera sätt att tala än att enbart verbalt 

uttrycka sig för att bli förstådd. Vi har även fått lärdom om att både vuxna och barn kan tala 

med teckenspråk (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019. Att uttrycka sitt lärande kan 

även ske med användandet av kroppen menas exempelvis att använda olika gester, ljud, 

rörelser och blickar (Bergnell, 2019; Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019). Ett 

specifikt exempel om att använda kroppen som kommunikationsmedel för barn skriver 

Bergnell om och förklarar det som ett komplement när det verbala inte kan ge en fullständig 

förklaring till det som vill förmedlas. Exempelvis när personen inte kan det specifika ordet 

men vet hur det ser ut, låter eller rör sig. Bergnell menar att barns alla olika uttrycksformer är 

av lika stor vikt, oavsett om det är genom gester med kroppen eller talet. I förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016, 2018), tydliggörs detta också, där det står att det är förskollärarens ansvar 

att inspirera barnen till en fortsatt utveckling inom språk och kommunikation. Vidare skriver 
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Skolverket att förskolan skall ge barnen förutsättningar för att de skall kunna skapa en 

förståelse för andras uttryck. Barnen skall även själva kunna uttrycka sig utifrån olika 

upplevda händelser, erfarenheter och tankar med hjälp av olika uttrycksformer som 

exempelvis rörelse och kommunikation. 

 

Enligt Bergnell (2019) är det till en fördel om en pedagog är medforskare i barnens 

utforskande då det kan vara komplexa fenomen som barnen nyss erfarit. Pedagogens närvaro 

kan då hjälpa barnen att sätta ord på det som barnet förmedlar med sin kropp och därmed sker 

också ett lärande i ett socialt sampel. Detta kan även kopplas till Vygotskijs proximala 

utvecklingszon som innebär att lärandet sker tillsammans med någon som besitter på mer 

kunskap än en själv och därefter sker ett gemensamt lärande (Vygotsky, 1962).  

2.6 Frågor från barn om naturvetenskap 

Som vi tidigare nämnt i punkt (2.1) innebär undervisning att medvetandegöra det lärande som 

sker i det sociala samspelet som sker mellan vuxna och barn under dagen (Sheridan & 

Williams, 2018, Thulin, 2017).  

 

Hansson, Löfgren & Pendrill (2014) har utfört en studie för att få svar på barnens frågor 

utifrån att undersöka fenomenen via olika forskningsmetoder med stöd från pedagogerna. För 

att fånga detta intresse hos barnen behöver ämnet naturvetenskap inrymmas i den dagliga 

verksamheten. För att ett barn skall finna något intressant och lustfyllt bör pedagogerna i 

förskolan ta tillvara på, konkretisera och hjälpa barnen att föra samtalet framåt genom att 

hjälpa dem att sätta ord på det de erfarit. Utifrån att pedagogerna problematiserar fenomenet, 

från olika vinklar ger de samtidigt barnen möjlighet att konkretisera det undersökta fenomenet 

från flera perspektiv (Thulin, 2006). Detta styrker även Boström (2015) som beskriver att 

förskollärarna skall vara medvetna om att barn ställer frågor och att dessa frågor skall 

besvaras tillsammans med barnen, på ett medforskande lustfyllt sätt. 

 

När pedagoger utgår ifrån ett didaktiskt förhållningssätt skapar det också möjligheter för 

barnen att få möjlighet till att utforska fritt och ställa frågor. Utifrån detta arbetssätt ger det 

också pedagogerna och barnen möjlighet till interaktion genom samtal och utforskande 

(Thulin, 2010). När barn ställer frågor menar Thulin att de ställs i syfte för att barnen vill få 

vetskap om det lärandeobjektet som är i centrum, frågorna från barnen ställs utifrån de egna 
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erfarenheter barnen själva har. När barnen själva medverkar i processen till att lösa ett 

naturvetenskapligt dilemma ger det dem möjlighet, att komma med sina egna idéer för hur 

dilemmat kan lösas. Detta ses som mycket positivt enligt Areljung (2017). Författaren nämner 

även att det är viktigt att pedagogerna uppmuntrar barnen att utforska, utifrån ett lekfullt 

lärande sätt. Detta belyser även förskolans läroplan (Skolverket, 2016) och menar att lärandet 

sker genom leken och i samspel med andra. Areljung kom även fram till i sin studie att det 

inte skall finnas några rätta eller fel svar från barnen. Det är istället viktigt att upprepa det 

barnen säger, detta kan ses som ett redskap för att föra samtalet vidare men också som en 

slutsats av samtalet (Thulin, 2006). Enligt Hansson et al. (2014) är det inte alltid enkelt att 

utgå ifrån barnens frågor när undervisning skall ske, då det är en utmaning att dels skapa olika 

undervisningssituationer med utgångspunkt utifrån barnens frågeställningar. Resultatet i deras 

studie visar även att det finns en svårighet för pedagogerna att hinna uppmärksamma vilka 

frågor från barnen som är specifikt inriktade på naturvetenskap.  

2.7 Luftmotstånd 

I en studie skriven av Lincoln (2017) beskrivs Galileo Galileis tankar om att när 

luftmotståndet tas bort i beräkningen kommer föremål i fritt fall oavsett massa att ha samma 

acceleration till marken samtidigt. Studien visar att tyngd inte påverkar accelerationen, det är 

istället luftmotståndet som påverkar föremålet.  

 

Pendrill, Ekström, Hansson, Mars, Outtara & Ryan (2014) har utgått ifrån ett undersökande av 

hur luftmotståndet påverkar ting som faller nedåt. Barnen i denna studie är 10 år och de 

använde sig av lärplattor för att dokumentera vad som sker när de släppte ned olika föremål. 

Barnen granskade därefter inspelningarna för att analysera vilket föremål som föll till marken 

först. Efter analysen av materialet kom de först fram till att de tyngre materialen föll ned först, 

föremålets rörelse var snabb och direkt nedåt. Efter lärarens konstruktiva kommentarer 

granskade barnen det inspelade materialet igen och konstaterade att de lättare materialen 

hejdades av någonting på vägen nedåt. Ur diskussionerna bland barnen framkom det att det 

var luftmotståndet som påverkade rörelsen, eftersom materialet svävade från ena sidan till den 

andra i ett lugnt tempo nedåt, jämfört med de övriga materialen som föll ned fort i en rak 

linje.  
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En liknande studie har genomförts av Ferreira, Seyffert & Lemmer (2017) där barnens ålder i 

studien inte benämn mer än att de är i skolåldern. Dessa barn har fått utföra olika 

undersökningar om hur material kan uppnå fritt fall. I studien undersökte därför eleverna både 

att släppa bollar från olika höjder i ett försök att ignorera luftmotståndet och uppnå fritt fall. 

Barnen fick även undersöka hur olika krafter påverkas av luftmotståndet och hur krafter kan 

påverka luftmotståndet i form av att dra olika föremål och studera hur luftmotståndet påverkas 

av dragkraften. En viktig faktor enligt forskarna var att varken luftmotstånd eller fritt fall kan 

uppnås om inte gravitationen existerar, eftersom det är gravitationen som drar allt mot 

marken. 

 

I studierna genomförda av Pendrill et al. (2014) och av Ferreira et al. (2017) var slutsatserna 

näst intill identiska då barnen kom fram till att tyngre föremål föll ned snabbare än lättare 

föremål. Detta antagande är inte korrekt enligt Lincoln (2017) eftersom tyngd inte har någon 

påverkan enligt Galileo Galileis teori. I studien av Pendril et al. hejdas de lättare föremålen på 

vägen nedåt på grund av att de svävade från sida till sida i ett lugnt tempo. I de båda studierna 

kom barnen fram till att det var luftmotståndet som påverkade materialet på vägen nedåt. 

Barnen i Ferreira et al. studie reflekterade däremot även över att luftmotståndet är svårt att ta 

bort för att uppnå fritt fall och att även andra krafter påverkar.  
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3 TEORI 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Den första teorin vi kommer att använda oss av i studien är det sociokulturella perspektivet 

som Lev Vygotskij har grundat. Utifrån detta perspektiv lär vi oss något i alla sociala 

sammanhang där vi kommer i kontakt med både andra människor och miljön (Vygotsky, 

1962). Detta kallas zone of proximal development eller närmaste utvecklingszonen som är 

sträckan av vad barnet kan med stöttning men som barnet ännu inte kan själv.  

 

Utvecklingszonen är inte bara något som visar den kunskap eller okunskap individer har, den 

påvisar även vilken sort av kunskap individen besitter utifrån individens förståelseförmåga för 

vad den ställs inför, men även för hur individen tar detta i beaktande i genomförandet. I det 

sociokulturella perspektivet är språket en viktig faktor till lärande, eftersom vi i samspel och 

dialog kan dela kunskaper med varandra. Människor skapar och får nya kunskaper varje gång 

samspel och dialog sker, av de tidigare erfarenheterna människorna fått av samspelen och 

dialogerna kan människan skapa nyförvärvade kunskaper (Vygotsky, 1962). 

 

Begreppet artefakter används ofta i det sociokulturella perspektivet och med det menade 

Vygotskij att det är ting som är skapade av människan för att kunna underlätta vår vardag. 

(Vygotsky, 1962). I vår studie kan artefakterna vara exempelvis en Pet-flaska, papper eller 

penna. I vår studie är även artefakterna viktiga beståndsdelar för att studien skall kunna 

genomföras, men för att underlätta läsningen har vi valt att benämna ordet artefakt för 

föremål. 

3.2 Filosofiska teori om lärande 

Den andra valda teorin för vår studie är John Deweys (1998) pedagogik grundar sig i tanken 

att det inte går att skaffa grundläggande förståelse för hur något verkligen fungerar enbart 

utifrån anvisningar eller böcker. För att skaffa en bredare förståelse behöver därför barn 

praktiskt utöva aktiviteter och känna på material, att lära av att göra. Deweys teori förespråkar 

även om att barn skall vara delaktiga i lärprocesserna och att undervisningen skall anpassas 
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efter dem och deras intressen. Denna deltagande lärprocess förespråkade Dewey om, och 

syftade på att lärandet skulle vara demokratiskt där samhället och skolan skulle komplettera 

varandra i barnens lärande. 

4 METOD 

4.1 Designbaserad forskning 
Designbaserad forskning är en metodansats som innebär att forskaren skapar en egen aktivitet, 

detta kan vara en undervisningssituation. Denna undervisningssituation ska sedan provas och 

därefter utvärderas. Fokus ska vara på att få fram hur personerna i studien tänker och för att få 

fram detta behöver forskaren vara medveten om att ett lärande sker när tankar, omgivning och 

tidigare erfarenheter flätassamman för att skapa ny kunskap (Barab & Squire, 2013).  

The Design-Based Research Collective (2003) beskriver att designforskningen kan bidra till 

att skapa nya möjligheter för att utveckla kunskaper kring specifika områden. Detta kan i sin 

tur skapa förutsättningar till nya användningsområden och även medverka till att barn i 

samspel och eller med pedagoger skapar nya spännande lärmiljöer. The Design-Based 

Research Collective (2003) förklarar därför att användandet av denna metodansats innebär att 

forskaren inte bör inneha en redan färdig bild av vad det är för lärande som skall ske. Med 

detta menar de att det krävs ett öppet sinne hos forskaren för att metoden kan leda in 

exempelvis barn på andra spår som forskaren inte tänkt på.  

4.2 Metodval 

4.2.1 Observation med videoinspelning 

Datainsamlingsmetoden observation är enligt Christoffersen & Johannessen (2015) lämpligt 

om forskaren vill få en direkt kontakt med det som skall undersökas, exempelvis om forskaren 

vill få svar på hur interaktionen mellan barn sker. Exakt som vi vill göra i vår studie, då vi 

utgår från det sociokulturella perspektivet (Vygotsky, 1962) och vill se hur barn i samspel kan 

lära sig om fenomenet luftmotstånd utifrån vår planerade aktivitet.  

 

Christoffersen & Johannessen (2015) belyser även att observation sker med alla sinnen och 

inte enbart med synen, som är ett av de sinnen som används först i en observation. Det den 
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som forskar behöver ha i beaktande när det kommer till att observera en situation är att alla 

tidigare upplevelser och kunskaper alltid kommer att påverka hur situationen upplevs. Därför 

är det enligt Christoffersen & Johannessen av vikt att innan observationstillfället bestämma i 

vilken kontext den tänkta observationen skall ske i, vilken miljö, och vilken teori som lämpar 

sig. Detta för att kunna fokusera på det forskaren vill få svar på och genom detta fokus kan det 

sedan vara lättare att kategorisera situationer i observationen som kan vara användbart för sin 

studie. För att göra en observationsstudie innehållsrik bör även deltagarna delas in i mindre 

grupper, för att detta sätt bidrar till att det blir lättare att få syn på det som efterfrågas. Själva 

observationen kan sedan ske i antingen en naturlig kontext, exempelvis på en skolgård. Eller 

en arrangerad kontext, där exempelvis en planerad aktivitet hålls med en grupp barn. Som i 

vår studie där vi i en av våra frågeställningar vill undersöka på vilket sätt kan en lärarledd 

aktivitet bidra till barnens förståelse av fenomenet luftmotstånd.  

 

Det finns olika sätt att agera som en observatör och dessa är icke-deltagande- eller deltagande 

observatör. I vår studie valde vi att vara deltagande observatörer. Detta innebär enligt 

Christoffersen & Johannessen (2015) att forskaren blir en del av det som observeras men att 

forskaren även kan välja att stå bredvid och svara på barnens frågor eller själv ställa frågor till 

barnen. Detta sätt att observera kan däremot påverka resultatet av studien eftersom forskaren 

får samtala med barnen och därmed kan påverka vad de säger. Vi var väl medvetna om detta i 

vår studie men valde ändå att vara deltagande observatörer eftersom vi valt att leda en 

planerad aktivitet och vi ville ställa öppna frågor till barnen i förhoppningen att de skulle få 

barnen att fundera och utveckla sina svar. För att dokumentera situationerna som uppstod i vår 

studie samt få med det barnen sade både verbalt och med kroppen valde vi att använda oss av 

videoinspelning i vår studie. Detta sätt att dokumentera observationer är enligt Christoffersen 

& Johannessen (2015) ett behjälpligt tillvägagångssätt för att samla in data om det är just 

sociala relationer som skall dokumenteras. Att videoinspela möjliggör även att forskaren kan 

se på situationerna som uppstår flera gånger och möjliggör att den får syn på allt som 

efterfrågas.   

4.2.2 Metodansats 

I vår studie har vi använt oss av en designbaserad metodansats som möjliggjorde att vi kunde 

skapa en aktivitet där vi kunde agera som deltagande observatörer i samspel med barnen. 

Denna metodansats är i grunden kvalitativ, vilket innebär att forskaren och barnen genom 
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interaktion och dialog kommer fram till barnens svar utifrån forskarens ställda fråga. Denna 

metodansats är lämpad för att få informantens ärliga svar utan någon påverkan från forskaren. 

Forskaren är inte ute efter “det rätta svaret”. Det väsentliga är informantens självständiga svar 

(Christoffersen & Johannessen, 2015, Bryman, 2011). Ett exempel relaterat till vår studie är 

meningen “Vad tror du händer om vi släpper ned en ovikt servett?” 

 

Anledningen till att vi har valt både observation och designbaserad metodansats är för båda är 

kvalitativa, för att vi vill veta vad barnen tror och tänker kring fenomenet luftmotstånd. Det vi 

är ute efter är därmed inte “det riktiga svaret”, vi vill höra barnens tolkning av vår fråga 

(Christoffersen & Johannessen, 2015, Bryman, 2011). Enligt Christoffersen & Johannessen 

och Bryman är en kvalitativ studie något som det går att vara flexibel i, men med ett stort 

omfång av tillhandahållen information. Syftet inom denna studie är att informanten skall ge 

sitt svar beroende på hur den tolkar det forskaren vill ha svar på.  

4.3 Design av aktiviteten 

Persson (2013a) och Persson (2013b) är läromedel som har givit oss underlag till vår studie 

där vi fått inspiration kring hur olika experiment kan tillämpas för att barn skall erövra 

kunskap inom olika ämnen. Sundberg, Areljung, Due & Tellgren (2016) har skrivit en bok 

som heter Förskolans naturvetenskap i praktiken som givit oss kunskap om hur vi kan utföra 

och undervisa naturvetenskapliga fenomen genom att använda ord som beskriver något. Detta 

har vi använt oss av i vår studie för att barnen skall få en bredare begreppsförståelse.  

 

Vi bestämde oss för att göra vår aktivitet på två förskolor där en aktivitet genomfördes under 

en förmiddag på respektive förskola. Dessa två förskolor är belägna i två olika kommuner. 

Innan avdelningarna blev tillfrågade om studien kunde genomföras på respektive avdelning 

kontaktades respektive förskolechef och blev tillfrågad om det var möjligt att få samla in 

datamaterial i form av observation av en planerad aktivitet som vi skulle leda och som skulle 

videoinspelas för vårt examensarbete. Vi erhöll godkännande från båda förskolecheferna och 

därefter kontaktades respektive avdelning för att även få godkännande från dem. Båda 

förskolorna tackade “Ja” till ett deltagande i den kommande datainsamlingsprocessen, och 

informerades sedan om att en aktivitet skulle genomföras. Personalen tillfrågades även att 

tänka hur de ville att informationen skulle delas ut till vårdnadshavarna och ur en dialog 

beslöt de sig för att dela ut dessa själva. Barnen delades upp i olika grupper eftersom att 
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aktiviteten skulle genomföras i grupp om två till tre barn i så att alla barn skulle få möjlighet 

att framföra sina funderingar. Personalen blev även informerade att aktiviteten skulle bli 

videoinspelad och blev informerade om att vidare information om vilken sorts aktivitet som 

skulle ske vid ett senare skede. Vederbörande förskolor kontaktades när all information om 

vilken aktivitet det var som skulle genomföras, och vårdnadshavarnas informationsbrev (se 

bilaga 1) samt samtyckeskrav (se bilaga 2) var färdigställda. Då bestämdes även datum för 

vårt besök. Förskolorna tillfrågades om det tänkta datumet fortfarande var giltigt. Ingen av 

förskola hade några invändningar och sedan kom dagen när aktiviteten skulle genomföras.  

 

Vi valde att genomföra denna aktivitet själva för att inte lägga någon press på att pedagogerna 

skulle göra något de inte kände sig bekväma i. Vi valde också att genomföra aktiviteten själva 

för att vi var medvetna om att barnen kunde leda in oss på andra vägar. Därför ansåg vi at det 

var lättare för oss att våga följa barnen i deras utforskande, istället för en ordinarie pedagog 

som eventuellt hade stressad att hålla kvar barnen att utforska luftmotståndet.  

 

Eftersom vi valde att själva designa och genomföra en aktivitet med barnen, kunde vi på ett 

tidseffektivt sätt samla in den datamängd som erfordrades för att besvara våra 

forskningsfrågor 1) Hur reflekterar barnen kring fenomenet luftmotstånd 2) Hur kan ett socialt 

samspel mellan barn-barn och barn-pedagog i en lärarledd aktivitet bidra till en ökad 

förståelse hos barnen om fenomenet luftmotstånd?  

 

Detta upplägg möjliggjorde att vi kunde rikta barnens uppmärksamhet på det området vi ville 

undersöka. Istället för att enbart observera barnen i deras lekar där fenomenet eventuellt inte 

hade undersökts. 

4.4 Datainsamlingsmetod 

Anledningen till att aktiviteterna med barnen skulle videoinspelats var för att vi ville vara 

medforskare och av egna erfarenheter vet vi att det finns de barn som utforskar med kroppen 

istället för att verbalt uttrycka sig. Därför valde vi att använda oss av videoinspelning av 

aktiviteterna för att inte missa något barn som utforskande med kroppen samt om ett barn 

förde en längre dialog. Om forskaren har tillgång till videoinspelat material går det att gå 

tillbaka i materialet flertal gånger och säkerställa att allt väsentligt material för studien 

uppmärksammats. Skulle vi enbart ha observerat med papper och penna alternativt även en 
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diktafon är det mycket svårt att hinna få med att se interaktionen mellan barnen, med denna 

metod är det också ytterst svårt att se vad barnen gör med sina kroppar (Christoffersen & 

Johannessen, 2015).  

 

Eftersom vi samlade in datamaterial med videoinspelningar måste vi enligt Bryman (2011) 

transkribera detta material efteråt. Att transkribera datamaterialet innebär att se över till 

exempel videoinspelningar eller inspelat ljud som forskaren har inhämtat för att få svar på sitt 

syfte och sina frågeställningar. Detta betyder att forskaren skall se och lyssna noga vad det är 

som sker i de olika händelserna och vad de olika parterna säger och gör samtidigt som 

forskaren tydligt skriver ned detta. I detta skede skall även namnen på både plats och 

deltagare anonymiseras för integriteten av de deltagande forskningspersonernas skull. Varför 

detta skall göras är för att ingen skall kunna förstå vem personerna i studien är genom att 

förstå var studien har utspelat sig i landet. Detta har också mycket att göra med hur personer 

talar, skulle vi exempelvis skriva “denna studie har utspelat sig i Halmstad” är det lätt för de 

personer som vet hur en specifik person talar att lista ut att det är denne som har talat. 

 

Christoffersen & Johannessen (2015) belyser ett viktigt stadie när observation används som 

metod. Detta är att datainsamlingen och analysen sker parallellt, och förklarar att 

datainsamlingen bör analyseras under insamlingsmomentet för att den som bedriver studien 

skall kunna se vad som är relevant samt centralt i det som samlas in vilket möjliggör att 

forskaren vid nästa observationstillfälle kan fokusera undersökningen ytterligare. Detta 

moment kan även möjliggöra att den som observerar kan komma att behöva vidga sina 

teoretiska antaganden för att i resultatet kunna redovisa situationer utifrån teori och praktik. 

Detta uppmärksammades av oss i studien då vi innan första observationstillfället enbart utgick 

från det sociokulturella perspektivet (Vygotsky, 1962), och efter första granskningen av det 

insamlade materialet efter dag ett insåg vi att Deweys filosofiska teori (Dewey, 1998) passade 

in i vår studie utifrån det barnen gjorde. Dock glömdes det bort att skrivas in i denna studie 

innan opponeringen, då den teorin tillskrevs senare i dokumentet. 
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4.5 Genomförande 

4.5.1 Gruppindelning 

På den ena förskolan var det tre barn i en grupp, på andra förskolan sammanlagt nio barn i tre 

grupper, tre barn i varje grupp. Sammanlagt tolv barn deltog i studien. Alla grupper (dessa 

grupperingar beskrivs vidare i punkt 4.6) fick genomföra en likadan aktivitet där upplägget 

var det samma (se aktivitetsbeskrivning bilaga 4 reviderad bilaga 5), vi anpassade aktiviteten 

utifrån vad barnen samtalade om. I vissa grupper diskuterade barnen mer än i andra grupper 

och vi anpassade vårt deltagande utifrån barnens diskussioner. Tiden för aktiviteten varierade 

mellan cirka 20-30 minuter per grupp beroende på när barnen kände att de var färdiga med 

aktiviteten.  

 

Vi hade bett om att vi studenter skulle få vistas själva med barnen i ett enskilt rum för att 

barnen skulle få undersöka ostört. Den övriga barngruppen fick under tiden vara med 

ordinarie personal, detta var ett önskemål från vår sida för att ingen av de barn som deltog i 

vår aktivitet skulle känna sig exkluderade från verksamheten.  

4.5.2 Fördelning mellan studenterna 

Båda studenterna var sedan tidigare bekanta av personal och barn på en förskola var, och för 

att få barnen att känna sig trygg med oss valde vi att fördela ansvaret så den förskola där 

studenten var bekant med personal och barn fick leda aktiviteten och vara deltagande 

observatör. Den som inte var bekant med barnen fick vara en deltagande observatör samt 

videoinspela. Under dessa två dagar agerade därmed vi studenter som både ledare och 

videoinspelare.  

 

Innan aktiviteten påbörjades vistades vi i barngruppen för att barnen skulle lära känna och bli 

trygga med bådas närvaro. Efter att vi kände att barnen hade godkänt båda studenternas 

närvaro, frågade vi berörda barn om de ville hjälpa oss med ett experiment. Vi valde att 

benämna aktiviteten som ett experiment för att väcka intresse hos barnen samt för att inte tala 

om vad aktiviteten skulle handla om som kunde leda till att vi försade oss om vad barnen 

skulle utforska. Vi ville inte benämna ordet luftmotstånd, detta för att vi ville att barnen själva 

skulle undersöka fenomenet och komma med egna funderingar.   
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4.5.3 Aktivitetens genomförande 

Vi tog med olika föremål som barnen fick möjlighet att utforska fritt under aktivitetens gång 

(se bild 1 nedan).  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

(Bild 1: En del av de föremål som fanns till hands för barnens utforskande) 

 

I uppstarten av aktiviteten satte sig den som skulle utföra experimentet med barnen på golvet 

och berättade att vi behövde deras hjälp att se vilken av dessa två föremål, bomullen och 

bomullsrondellen som föll ned till golvet först (se bild 2 nedan). Vi förklarade att de behövde 

titta mycket noga eftersom vi inte hinner se vilken av de två föremålen som faller ned först. 

Vi utförde sedan aktiviteten stående och barnen fick sitta kvar på golvet. Vi höll sedan upp 

dessa två föremål framför barnen och släppte dem samtidigt så de föll ned till golvet. Detta 

moment genomfördes flera gånger för att barnen skulle hinna se men även få en förståelse för 

aktiviteten. Efter granskning av datamaterialet från aktiviteten som genomfördes dag ett 

ändrade vi ordet ”först” till ordet ”sist” samt tog bort material som barnen under dag ett lekte 

med eller inte fann intresse för. I övrigt utfördes aktiviteterna under dag två på ett liknande 

sätt som dag ett då vi utgick från vår utformning av aktiviteten men till viss mån anpassade 

efter barnens utforskande. Beroende på vilka material barnen valde att undersöka med.  
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(Bild 2: Bomull och bomullsrondellen) 

 

Efter att barnen hade förstått vad vi ville att de skulle göra fick de fritt utforska de olika 

föremålen som tillhandahölls (se bild: 1 ovan). Dessa föremål var PET-flaskor (1 L och 33 cl), 

träslev, muffinsform i papper, pappersservetter, plast- och pappersmugg, matsked i metall, 

ballonger, bitar av hushållspapper, bomull och bomullsrondeller, plastpåse (ca 3L och 1L), 

bubbelplast (en rulle), kaffefilter, liten kartong låda och toalett-och hushållspappersrullar (se 

bild: 1 ovan samt bilaga 4 & 5). 

 

Barnen utforskade med stor entusiasm och valde ut olika föremål som de ville jämföra med 

och som de sedan själva släppte så föremålet föll ned till golvet. I våra aktiviteter har vi valt 

att säga så lite som möjligt och vårt fokus var mestadels på vad barnen sade eller vad de 

utforskade med för föremål. Vi ställde frågor som till exempel “Oj vad hände nu?” och 

“vilken bra idé, hur tänker du då?”, för att få barnen att uppmärksamma vad de gjorde, 

utveckla sina svar och samtidigt inte sätta ord i munnen på dem (se bilaga 4 & 5).  

 

Enligt Christoffersen & Johannessen (2015) är det viktigt att veta när observationerna skall 

avslutas. Detta är viktigt att ha i åtanke för att inte samla in liknande svar vilket också kan 

resultera i att mer data insamlas, men som inte ger mer relevanta svar i relation till det som 

skall undersökas.  
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I vår studie följde det sig naturligt att avsluta då vi utgick ifrån när barnen kände att de var 

färdiga med undersökandet, och observationerna avslutades. Eftersom vi i vår studie hade vi 

tolv barn att studera som var fördelade i sammanlagt fyra grupper, vilket resulterade i att 

datainsamlingen avslutades naturligt och på slutet upprepades de svar som vi erhöll från 

barnen.  

4.6 Urval och Deltagare 

Vi har valt att utföra vår studie på två förskolor i Sverige. En av förskolorna är privatägd och 

belagd i en mellanstor stad. Den andra förskolan är kommunal och belagd på en mindre ort. I 

vår studie har vi valt att utgå från barnens ålder för att få syn på deras tankar kring 

luftmotstånd. Därför ansåg inte vi att barnens kön var en viktig del i vår studie att ha i 

beaktande för resultatet i vår studie. Varför inte kön var relevant för vår studie var för att vi 

inte var intresserade av vad barnen kunde utifrån sitt kön, vi ville veta vad barn kunde utifrån 

sin ålder.  

 

Vi bad förskollärarna på respektive avdelning att välja ut några barn de trodde skulle vilja 

delta i studien samt tycka det var intressant. Detta kunde tyvärr inte fullföljas av olika skäl 

och pedagogerna bestämde tillsammans med oss att lämna informations- och 

samtyckesblanketter till de barn som skulle vistas på förskolan den tänkta dagen.  

Efter insamlade samtyckesblanketter från barnens vårdnadshavare fick vi samtycke till att 

totalt 15 stycken barn fick delta i vår studie i åldrarna tre till sex år. I denna studie av dessa 15 

barn deltog av olika skäl 12 stycken barn. På den ena förskolan deltog tre barn och på den 

andra förskolan deltog nio barn, de barn som deltog i hela studien var: 3 åringar: 3 st; 4 

åringar: 5 st; 5 åringar: 3 st; 6 åringar:1 st. 

4.7 Databearbetning 

I detta kapitel kommer vi att utgå ifrån en blandning mellan en strukturerad- och ostrukturerad 

observation och dess punkter på sida 78-79 om hur datainsamlingsmaterialet skall bearbetas. I 

vår observation började vi strukturerat att observera aktiviteterna för att få reda på vårt syfte 

och frågeställningarna. Denna strukturerade observationen förändrades senare till en 

ostrukturerad observation då vi ville ge barnen en större valmöjlighet till utforskande. Detta 
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gjorde vi för att i resultatet kunna få en bild av vad det var barnen undersökte (Christoffersen 

& Johannessen, 2015). 

 

4.7.1 Dataanalys 

Enligt Christoffersen & Johannessen (2015) om när videoinspelningar har använts i 

observation måste materialet bearbetas grundligt, direkt efter att materialet samlats in. Denna 

bearbetning innebär att det som sker och sägs skall skrivas ned. Detta skall bidra till att se 

över om några ändringar eller om fokus bör vara mer precist till nästkommande 

observationstillfälle. 

 

Detta har vi gjort i vår bearbetning då vi har granskat datamaterialet flera gånger, efter både 

första och andra dagens observationer. När vi granskade datamaterialet skrev vi ned vad 

barnen sade och vi använde även fiktiva namn men deras verkliga ålder, detta gjorde vi för att 

kunna särskilja hur barnen beroende på ålder reflekterade kring det som undersöktes. Det vi 

också fokuserade på när vi granskade materialet var barnens interaktioner med varandra, oss 

studenter och föremålen vi medtagit. I granskningen av datamaterialet uppmärksammade vi 

att liknande svar varit återkommande. Barnen samtalade även om vardagliga saker, 

exempelvis vad de åt till frukost den dagen. Detta ansåg vi inte vara relevant för vår studie 

eftersom det inte besvarade vårt syfte och de frågeställningar vi har och har därför inte tagit 

med i resultatdelen.  

 

Efter bearbetningen av datamaterialet efter dag ett gav det oss en insikt om att vi behövde 

ändra aktivitetens materiella utformning och ta bort material som barnen antingen lekte med 

eller som de inte fann intresse för. I vår aktivitet ville vi att barnen skulle hjälpa oss att se 

vilken av två material som föll ned i golvet först. Dock uppmärksammade vi både på plats och 

i datamaterialet att barnen hade svårt att se vilken som kom ned först och därför ändrade vi 

ordet ”först” till ordet ”sist” istället. Denna ändring skedde halvvägs in i aktiviteten under dag 

ett och ändringen användes under dag två. Efter aktiviteten under dag två granskades 

datamaterialet utifrån samma tillvägagångssätt som ovan, detta betyder att vi granskade 

datamaterialet flera gånger för att uppmärksamma om vi såg några likheter från dag ett. 

Utifrån de likheter som vi uppmärksammat utifrån det barnen sade, skapade vi de 

underrubriker som finns under resultatdelen (punkt 5): 5.1 Barns förståelse för fysikaliska 
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begrepp, 5.2 Kopplingar till vardagserfarenheter och andra erfarenheter och 5.3 Barn sätt att 

jämföra. 

 

Under denna process granskades även datamaterialet för att se över hur våra frågeställningar 

blivit besvarade. Dessa frågeställningar är: 1.) Hur reflekterar barnen kring fenomenet 

luftmotstånd? 2.) Hur kan ett socialt samspel mellan barn-barn och barn-pedagog i en 

lärarledd aktivitet bidra till en ökad förståelse hos barnen om fenomenet luftmotstånd?  

 

I vår aktivitet och under granskningen av datamaterialet hade vi det sociokulturella 

perspektivet i åtanke för att se på barnens samspel och deras interaktion med materialen. Efter 

opponeringen på Karlstads universitet insåg vi att vi även behövde använda Deweys 

filosofiska teori om lärande i analyseringsprocessen av datamaterialet i vår resultatdel.  

4.8 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011) beskriver att reliabilitet och validitet i kvalitativa undersökningar används för 

att få insikt i hur väl undersökningen är genomförd och hur innehållsrik den är. I vår 

undersökning har vi därför tänkt på detta sätt som vi nämner nedan.  

4.8.1 Reliabilitet 

Johansson & Svedner (2010) beskriver reliabiliteten i en undersökning som att granska om 

insamlingen av datamaterialet skett på samma villkor och förutsättningar. Med detta menas 

exempelvis att alla moment i studien har genomförts på samma sätt, för att alla deltagare skall 

få samma förutsättningar till undersökande.  

Johansson & Svedner (2010) beskriver även att reliabilitet kan påverkas på grund av hur 

frågor ställs i intervjuer eller om observationer utförts på olika sätt. I vår studie 

uppmärksammade vi att frågorna vi ställde till barnen missuppfattades under flera tillfällen, 

vilket innefattade att vår datainsamling fallerade en aning eftersom barnen inte förstod vad vi 

menade. Detta missförstånd resulterade därmed i att barnen inte fullföljde den pågående 

dialogen kring deras undersökande eftersom de troligtvis kände sig hämmad i sitt pågående 

undersökande. 
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4.8.2 Validitet 

Johansson & Svedner (2010) förklarar begreppet validitet som en strategi för att få en 

övergripande bild och för att kartlägga om undersökningen är trovärdig. Vår studie baserade 

sig på att få fram barnens funderingar och antaganden ur en undersökande aktivitet. Denna 

aktivitet utgjorde att vi fick svar på våra frågeställningar. Men eftersom det var få barn som 

verbalt deltog har vi inte fått någon övergripande bild om vad alla barn i studien har för 

uppfattning kring fenomenet vi undersökt. Om datainsamlingsperioden hade sträckt sig över 

en längre period samt om vi utfört en egen aktivitet med de barn som inte verbalt deltog skulle 

vi troligtvis fått mer underlag för våra frågeställningar och syftet.  

4.9 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002, 2017) är det fyra etiska huvudkrav som måste uppfyllas och 

vara med för att forskningen skall vara utförd på rätt sätt. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet. 

 

4.9.1 Informationskravet 

Forskaren måste delge information om vad deltagarna i forskningen skall göra och vad de har 

för rättigheter under studiens gång. Här skall det även tydligt framgå att det är frivilligt att 

delta samt att det inte finns något krav på att deltagaren måste vara med under studiens gång. 

Deltagaren får alltså ångra sin medverkan precis när denne vill utan någon som helst 

skyldighet att förklara varför (Vetenskapsrådet, 2002, 2017). 

 

För att informera deltagarna och vårdnadshavarna skrev vi ett tydligt informationsbrev (se 

bilaga 2) där vi beskrev vilka vi var, syftet med vår studie, vad barnen skulle få erfara under 

vår aktivitet, upplägget av aktiviteten och hur vi ska inhämta vår datainsamling. Utöver detta 

beskrev vi även vilka etiska aspekter vi skulle tillhandahålla oss till, för allas trivsel och 

trygghet. Där beskrev vi tydligt att detta är helt frivilligt och att barnet/barnen fick lämna 

aktiviteten om de inte ville delta, och vi skulle inte kräva några följdfrågor. Det stod även att 

vi skulle förvara det insamlade datamaterialet på ett sätt så ingen obehörig skulle komma åt 

det, samt att alla personer och även platser skulle anonymiseras.  
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4.9.2 Konfidentialitetskravet 

Innebär inhämtning av personuppgifter och hur dessa ska behandlas och förvaras för att ingen 

utomstående kan ta del av informationen. Detta kallas anonymitetskravet, som betyder att alla 

personliga uppgifter vi inhämtar under vår studie skall avidentifieras och fiktiva namn 

kommer att tillskrivas på alla deltagare (Vetenskapsrådet, 2002, 2017).  

 

Innan vi utförde vår aktivitet ansökte vi om att få samla in personuppgifter i vår studie innebar 

personuppgifter ålder på barnen. För att få behandla dessa personuppgifter har vi skrivit på en 

GDPR-blankett som har tagits fram av Karlstads universitet. Vi skrev på denna blankett och 

gav det sedan till vår handledare som skrev på det och lämnade det vidare till kansliet. 

4.9.3 Samtyckeskravet 

Enligt Vetenskapsrådet (2002, 2017) skall barnen i vår studie när som helst ha möjlighet att 

avbryta sin medverkan i aktiviteterna eller intervjuerna. Detta innebär att vi som forskare bör 

vara uppmärksamma på bland annat barnens kroppsspråk, söka samtycke, så vi ger dem 

tillfälle att lämna rummet om de inte längre vill medverka i studien. Uppmärksammar vi att 

ett barn ej vill delta i vår studie bör vi medvetet vinkla kameran så att barnet inte längre syns 

eller fråga barnet om den vill gå ut från rummet. Det material som redan är insamlat efter att 

barnet lämnat rummet behöver enligt Vetenskapsrådet (2002, 2017) inte förstöras om barnet 

inte påpekar att de vill att vi raderar film/skrift.  

Detta förmedlade vi även i en samtyckesblankett som vi delgav förskolorna samt en blankett 

där vårdnadshavarna skriftligt fick godkänna sitt medgivande till att barnet fick deltaga i 

studien (Se bilaga 3). Detta genomfördes innan studien.  

4.9.4 Nyttjandekravet 

Vetenskapsrådet (2002, 2017) beskriver att insamlad data från studien ej får hamna i fel 

händer. Därför skall data förvaras på ett säkert sätt så att inte informationen inte kan spridas 

till utomstående.  

Ett säkert sätt att bevara data innebär i vårt fall att inget av datamaterialet kom i kontakt med 

internet. Därför valde vi att stänga av internet när vi förde över datamaterialet till ett USB-

minne som bara vi hade åtkomst till. Samt att vi granskade datamaterialet när 

internetuppkopplingen var avstängd.  
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4.10 Att tänka på vid videoinspelningar av barn  

Enligt Löfdahl (2014) kan det uppstå en komplikation om ett eller flera barn inte får samtycke 

från sina respektive vårdnadshavare till att delta i studien, men att barnet vill medverka i 

aktiviteten. Löfdalh förklarar att det är av stor vikt att inte exkludera barn som tydligt påvisar 

att de vill delta i en studie som observeras. Detta innebär i vårt fall aktiviteten där vi valde att 

inte filma de barn som påvisade att de inte ville bli filmade. Detta har även förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016) med som en viktig del, där det tydligt beskrivs att barn i inte får 

bli utsatta för någon sort av kränkande behandling för att barnen och vårdnadshavarna skall 

känna sig trygga och respekterade.  

 

Detta har vi i vår datainsamling tagit fasta på då det var ett barn som ville delta i 

videoinspelning, men på grund av otydlig information huruvida barnet fick deltaga eller inte. 

Därför valde vi i samråd med ordinarie pedagoger som pratat med en av vårdnadshavarna om 

att barnet fick deltaga. Dock kunde inte den andra vårdnadshavaren skriva på 

samtyckesblanketten. Därför tilläts barnet att deltaga med anvisningar att barnet inte fick 

synas i videoinspelningarna. Barnet deltog alltså i vår studie men blev inte filmad och blev 

aldrig medveten om att vi inte filmade hen, allas åsikter blev därmed tillgodosedda. Efter att 

aktiviteten utförts fick vi en påskriven samtyckesblanketten från båda vårdnadshavarna.   

Innan vår aktivitet och videoinspelningen startade var vi mycket noga med att förklara för 

barnen att de får gå ut precis när de vill om de känner sig klara med sitt deltagande i studien, 

eller om de inte finner det intressant. Vi berättade även att om de går utanför området som blir 

filmat kommer vi inte att följa efter och filma dem, för då antar vi att de inte vill deltaga för 

tillfället och de är hjärtligt välkomna in i området som blir filmat om de vill fortsätta sin 

medverkan. Barnen fick även information om att vi oftast ser om de inte vill deltaga mer, och 

förklarade att om det råder några som helst tvivel på ett barns medverkan kommer vi att fråga 

vederbörande om fortsatt deltagande. Vi var även tydliga med att informera barnen om att går 

de ut ur rummet kommer vi inte att fråga varför, och vi kommer tacka för deras medverkan. 

Sedan avslutade vi med att fråga barnen om detta kändes okej för dem, och om de hade 

uppfattat vad vi nyss gått igenom. Alla barnen i vår studie godkände till medverkan.  

 

Det är enligt Karlsson (2014) viktig att barnen vet och förstår deras rättigheter i deltagande 

när det är barn med i en forskning. Detta är också en mycket svår del i att barn medverkar i en 

undersökning. Detta för att vi aldrig kan med 100 % veta om ett barn vill vara med på sina 
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egna villkor eller om barnet gör det för att “det är det rätta att göra”. Detta kan resultera i att 

barnen deltar i studier de faktiskt inte vill vara delaktiga i. Vidare skriver Karlsson att ett 

samtycke gäller för stunden och inte för hela forsknings tiden, vilket betyder att ena stunden 

kan du ha godkännande och i nästa stund inte.  

 

Lindgren & Sparrman (2003) belyser också några aspekter som är värt att tänka på vid 

videoinspelning av barn. Författarna förklarar att denna datainsamlingsmetod inte enbart 

filmar en specifik händelse även om den som filmar kan tänkas tro detta. De menar att 

videoinspelningar även får med sådant som kanske inte är synligt eller något som barnet inte 

vill att någon annan skall se. Därför menar författarna att ett uppmärksammat förhållningssätt 

och ett överskådligt förhållningssätt är något som är värt att tänka på vid denna 

insamlingsmetod för att få syn på när barnet vill avbryta sin medverkan. Skånfors (2013) 

stärker detta och förklarar även att det är väsentligt att lära sig tyda barnens kroppsspråk vid 

datainsamlingar eftersom barn inte alltid uttrycker sitt misstycke verbalt.  

 

5 RESULTAT 

I nedanstående del presenterar vi resultatet från vår datainsamling. I denna del kommer båda 

avdelningarna varav de fyra aktivitetsgrupperna som deltog benämnas som en och samma 

grupp, för att få en tydligare överblick över hur och vad som framkommit i våra aktiviteter 

med barnen. 

 

Resultatet nedan är framskrivet utifrån punkt 4.5 där genomförandet av aktiviteten har 

beskrivits. För att på ett tydligt sätt beskriva vad som framkommit ur vår datainsamling har vi 

delat upp resultatet i underrubrikerna 5.1, 5.2, 5.3 & 5.4, utifrån det vi anser vara väsentligt 

innehåll från våra aktiviteter. I dessa underrubriker har vi utgått från det vi uppmärksammat 

som återkommande från barnens citat utifrån vår datainsamling. Under de citat som finns 

nedan som skrivits fram utifrån vad barnen och vi studenter sagt har vi skrivit en reflektion 

detta gjordes för att göra citaten och situationerna där citatet är hämtade från lättare att förstå 

och för att kunna svara på om vi fått svar på studiens syfte. 



”Om det är damm på kommer det gå mycket fortare”  Alva Gunnarsson & Emma Pohjonen  

 29 

5.1 Barns förståelse för fysikaliska begrepp 

Nedanstående kursiverade citat är direkt hämtade från barnen och är skrivna exakt som de har 

uttryckt sig, utan någon som helst ändring. Flera barn har pratat eller uttryckt sig på annat sätt 

och givit liknande svar, därför har vi valt att skriva ut det svar som sammanfattar det barnen 

sagt på bästa sätt så att citaten inte blir upprepande. Det som är skrivet inom parentes samt 

icke kursiva ord, har lagts till för att bättre beskriva situationen och för att det skall bli lättare 

att följa med i texten. Barnen har i vår beskrivning givits nummer istället för namn eftersom 

vi vill bevara barnets integritet (Vetenskapsrådet, 2002, 2007).  Under tiden barnen utforskade 

att släppa ned olika föremål ställde vi studenter frågor som: - “vad var det som hände?” eller 

“varför blev det sådär?”, detta gjorde vi för att få barnen att utveckla sina svar och 

funderingar. Då vi av egna erfarenheter och uppmärksammade under tiden att barnen svarade 

mycket kort, men om vi ställde en öppen fråga kunde de utveckla sitt svar och därmed antar vi 

att de fick en större förståelse för vad det var som faktiskt hände. 

 

När vi demonstrerat vårt exempel för barnen och frågat dem om vilken av bomullen och 

bomullsrondellen som landat på marken sist har majoriteten svarat att det är bomullsrondellen 

som landat sist på golvet, vilket var det korrekta svaret i detta exempel. Vissa barn har 

uttryckt sig verbalt liknande nedan, medan andra har pekat på det föremål som kommit sist, 

vilket var bomullsrondellen.  

 
Student 1: ”Vilket av de här tror ni åker ned sist?” 

Barn Nr. 1 (5 år) förklarade detta så här - “Den (bomullsrondellen) fladdrade lite mer. För 

att en större (bomullen) den är tungare och den andra (bomullsrondellen) är mindre. 

Student 1: ”Varför tror du att det blev så?” 

Barnet provade att släppa föremålen själv en gång och konstaterade att ”Den (bomullen) har ju mer ull 

på sig än den andra (bomullsrondellen), Den fladdrade ännu mer nu”. Det vi tror att barnet menar är 

att den tyngre bomullen har svårare att ”fladdra” nedåt då den består av mer massa.  

 

Ur barnens reflektioner i denna situation kan vi utläsa att vissa barn kroppsligt genom att peka 

har visat vilken av föremålen som kommit sist, det visar att barnen har uppfattat innebörden 

av aktiviteten.  
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Det barn som verbalt uttryckt sina funderingar har med sina egna ord förklarat varför 

föremålet faller ned sist. Barnet har beskrivit en hypotes om att stora föremål ofta är tunga och 

förmedlat en hypotes kring varför det ena föremålet är tyngre än det andra. Detta är en för 

barnet realistisk hypotes eftersom tyngd ofta kan uppfattas påverka föremålet, men den är inte 

korrekt enligt Galileos Galileis forskning där det bevisats att accelerationen inte påverkas av 

materialets massa, tyngd (Lincoln, 2017).  Barnet har också uppmärksammat att det är något 

som hindrar det lättare föremålet på dess väg nedåt. Detta tolkar vi som att barnet har en 

förståelse för luftmotståndet eftersom den förklarar att bomullsrondellen ”fladdrar” och därför 

inte faller ned i en rak linje. Denna situation ovan kan vi koppla till Dewey (1998) teori om att 

barn lär av att göra eftersom barnet provar själv och kan ge en hypotes. Det sker även en 

interaktion mellan student och barn i denna situation samt en interaktion mellan barn, student 

och föremål. Denna interaktion kopplar vi till Vygotskijs sociokulturella perspektiv, som 

innefattar att föremålen bomullsrondell och bomullen används som hjälpmedel för att 

undersöka (Vygotsky, 1962). 

 

Utifrån frågorna som ställts till barnet leder detta till att hen reflekterar och får öva sig i att 

uttrycka sig verbalt kring fenomenet som är i fokus. Denna situation anser vi därför har givit 

oss belägg för vår andra forskningsfråga då vi var medforskare i barnens utforskande. Där vår 

lärarledda aktivitet medförde till en vidare kunskapsutveckling och reflektion hos barnet. 

 

Efter vår genomgång frågade vi barnen om de ville prova att utforska aktiviteten själva. Detta 

ville barnen göra och de undersökte därefter självständigt med de föremål vi medtagit. Barnen 

valde många olika spännande konstellationer, exempelvis en ovikt servett och en 

muffinsform. Många barn i studien har undersökt skillnaden mellan föremål som är stora och 

mindre i relation till varandra, och de har använt olika föremål men förklarat det på samma 

sätt. Barnet nedan har däremot förklarat på ett tydligare sätt, och därför är citatet med i 

studien.  

 
Barn Nr. 2 (4 år) tog en ovikt servett och muffinsformen, tittade på oss och berättade vad hen tagit för 

något. Hen förklarade vad som sker när de faller ned och varför det blir så och förklarade - “Den 

(servetten) är inte lika tung (som muffinsformen). Den (Servetten) är större. För att den inte är så 

tung. Den som åker ned först är sakta ” 
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Ur denna situation kan vi utläsa att barnet har en förförståelse om att större föremål inte 

nödvändigtvis behöver vara tunga och har en hypotes om att olika vikt på föremålen spelar 

roll på dess färd nedåt. Vilket inte stämmer som vi nämnt redan innan då vikt inte har någon 

betydelse för hur föremål faller (Lincoln, 2017). Barnet jämför begreppen stor och liten och 

blandade ihop begreppen snabb och långsam, eftersom barnet benämner att föremålet som 

faller ned först är långsam och var noga med att visa oss vad hen undersöker. Detta tolkar vi 

som att barnet söker bekräftelse på om hen utför aktiviteten korrekt och en interaktion mellan 

barn och student uppstår då barnet söker bekräftelse och vi visar att vi ser barnet men 

benämner inte om det är rätt eller fel, vi visar istället intresse för vad barnet gör (Vygotsky, 

1962).  

 

Ett annat barn utforskade en stor plastflaska (1L) och en liten plastflaska (33 cl) som var 

konstruerad av samma material, och jämförde hur dessa sedan betedde sig när de blev släppta 

nedåt. I denna situation sker en interaktion mellan de tre barnen som utforskar i denna grupp 

som tittar på barnet som släpper ned, de hjälper också detta barn att nämna vilken av de två 

PET-flaskorna som föll till golvet sist. Efter att ett barn släppt ned vill resterande barn i denna 

grupp prova, och barn Nr. 7 (3 år) utbrister ”Vilken bra idé, nu är det min tur”. Detta kopplar 

vi till Vygotskijs teori om att barn lär i samspel och via språket (Vygotsky, 1962).  

 
Barn Nr. 3 (5 år) tar upp två Pet-flaskor och säger -”De två är lika, den där är störst den är liten 

(flaskor 33 cl och 1 l)” Barnet provar att släppa ned dessa och säger ”Den största åker ned först” 

student 2: ”varför då?” ”den är större, den trycks ned snabbare”  

 

Ur denna händelse kan vi se att barnet har förståelse för att det finns något som trycker ned 

föremål på dess färd nedåt. Vi antar att barnet menar att dragningskraften finns och det är den 

som påverkar föremålet. Däremot stämmer inte detta helt då föremålets vikt inte har någon 

betydelse för hur snabbt ett föremål faller (Lincoln, 2017). Barnet har även reflekterat över att 

större föremål består av mer yta, vi antar att barnet menar det större föremålet har mer omfång 

som kan tryckas ned. Barnet visar även förståelse för begreppen stor respektive liten och 

förklarar att de är konstruerad av likadant material. Dessa antaganden ger oss kunskap om att 

barnet besitter på matematiska begreppskunskaper. En interaktion mellan student och barn 

uppstår även i denna situation då studentens fråga gör att barnet utvecklar sitt svar och de lär i 

samspel (Vygotsky, 1962).  
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Barn Nr. 3 (5 år) var ett av barnen som var mycket aktiv i undersökningen och svarade mer än 

gärna och hen förklarade sin teori om hur lätta och tunga föremål faller ned och varför. Barnet 

i denna situation förklarar skillnaden mellan hur en träslev och en plastpåse (3 dl) faller ned. 

 
Barnet förklarade detta så här - ”Om dom är lätt åker de ner sakta” (barnet syftar på plastpåsen) 

Student 2: ”Varför då?” “och den här är ju tyngre, då åker den snabbare” (barnet syftar på träsleven).  

 

Här visar barnet på att hen besitter förståelse om begreppet fart och dess innebörd. Ur barnets 

fundering tolkar vi att hen även har en förståelse för att det är något som sker med föremålet. 

Detta kan även betyda att barnet har en hypotes för att lätta föremål faller ned sakta för att de 

är lätta och att tyngre föremål faller snabbare för att de är tyngre, men som inte är korrekt 

enligt Galileo Galilei (Lincoln, 2017). Barnet visar kunskap om att föremål har olika massa. I 

det här fallet ser vi även att barnet kopplar ihop dessa begrepp för att kunna förklara själva 

fallrörelsen som har studerats. Det blir här tydligt att barnet använder tidigare erfarenheter för 

att skapa ny kunskap. Denna situation kopplar vi till Dewey (1998) då barn behöver utföra 

något praktiskt för att skapa en större förståelse av det som undersöks.  

 

Majoriteten av barnen i studien diskuterade även om skillnader på hur föremålet såg ut, och 

vilken påverkan detta hade för färden nedåt. Barnen framförde detta sedan om varför de 

trodde att exempelvis en servett åker ned långsammare än en toalettrulle. Barnen visade sina 

hypoteser genom bland annat sitt kroppsspråk exempelvis gungade de ofta kroppen från sida 

till sida när de skulle förklara hur en servett beter sig när den faller nedåt eller så visade de hur 

det såg ut med hjälp av händerna. Barnen använder här spontant kroppen för att efterlikna 

rörelsen och skapar sig en bättre förståelse för hur föremålet faller ned. I användandet av 

kroppen kan barnen förklara det som sker på ett tydligare sätt än vad de verbalt kan uttrycka. 

Användning av kroppen kan skapa fler möjligheter till att uttrycka sig, samt skapa möjligheter 

för främst de yngre barnen, eller de barn som inte har ett verbalt språk, att delta i aktiviteten. 

Barnen kan även använda sig av kroppen för att förmedla händelsen till varandra på ett mer 

lättbegripligt sätt än som kan öka förståelsen samt ge uttryck till vidare utforskande som kan 

ge en bredare begreppsförståelse. Utifrån ovanstående reflektion ser vi likheter utifrån 

Deweys (1998) teori om lärande då vi ser att barnen använder sin kropp för att förklara och 

förstå, detta tolkar vi därför som att barnen erfar kunskap genom att praktiskt använda sin 

kropp. 
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Nedanstående barn var aktiv i sitt undersökande, men i denna frekvens har vi observerat och 

inte pratat med barnet. Då barnet undersökte ”lite på kanten”, vilket vi antog betydde att 

barnet inte ville vara med på videoinspelningen för tillfället. Däremot uppmärksammade vi att 

barnet undersökte länge och funderade mycket hur olika föremål föll och hur de betedde sig 

på väg nedåt. Tillslut uppmärksammade vi att barnet undersökte längre och mer omfattande 

med ett specifikt föremål och hur den betedde sig. Det föremål som undersöktes extra länge 

var en ovikt servett. När barnet hade undersökt den ovikta servetten kom hen sedan fram till 

oss där videoinspelningen ägde rum och sade: 

 
Barn Nr. 1 (5 år) - “Om det är damm på kommer det gå mycket fortare”. 

 

I denna situation reflekterar barnet över att det är dammet som påverkar att föremålet faller 

ned snabbt. När barnet diskuterade med oss tolkar vi det som att barnet sökte bekräftelse från 

oss om att det hen sade stämde överens med den anvisning vi gav utifrån vår aktivitet. Barnet 

visade på förståelse att hen uppfattat vad aktiviteten gick ut på och kunde med egna ord 

förmedla en hypotes. Detta bekräftar vår andra frågeställning om hur lärarledda aktiviteter kan 

skapa en bredare förståelse för olika fenomen, för att barnet utifrån våra anvisningar 

undersökte hur olika föremål beter sig när de faller, detta är något som barnet eventuellt inte 

hade utforskat själv. På grund av att barn i förskolan oftast inte får ”släppa ned” föremål då de 

kan gå sönder, vilket kan vara en orsak till att barnet inte hade kommit på att undersöka på 

detta sätt. Det vi kan se är att barnet fann detta lustfyllt, på grund av att hen vågade utforskade 

på sidan av själv och återkom till videoinspelningen för att visa upp sin nyförvärvade kunskap 

(Dewey, 1998). Vår uppfattning om det barnet säger är att dammet tynger ned föremålet och 

därför faller det ned snabbt och vi antar att barnet i fråga menar att om det inte är damm på 

föremålet faller det ned långsamt. Barnet framför därmed en hypotes om att tyngd påverkar 

farten, samt att det är något som trycker ned föremålet. Vilket inte stämmer, då det inte är 

vikten på föremålet som har betydelse utan det är luftmotståndet som påverkar hur snabbt 

eller långsamt ett föremål faller (Lincoln, 2017). En annan tanke är att barnet tror att dammet i 

denna situation är luften som finns omkring oss. Enligt vårt antagande kan detta betyda att 

barnet kan ha uppmärksammat dammet i luften inomhus när solen lyser genom fönstren.  

 

När barnen hade utforskat en stund på egen hand hjälpte vi till att släppa föremålen när vi 

märkte att de inte riktigt kunde se vilket av föremålen som föll ned sist, på grund av att barnen 

inte släppte ned föremålen samtidigt av olika skäl. Exempelvis för att föremålet var för stort 
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för barnet händer eller var svårt att greppa tag i. Ett av dessa föremål var bubbelplasten som 

var ihoprullad och därför var ganska svår att greppa. När vi hjälpte barnen att släppa 

föremålen och ställde frågan ”vilka föremål vill ni att vi ska undersöka nu?” kom barnen i 

samspel (Vygotsky, 1962) fram till att de ville att vi skulle undersöka den ovikta servetten och 

en toalettrulle. När vi släppt föremålen ställde vi frågan ”vad var det som hände, vilken kom 

sist?” och barn Nr. 1 (5 år) svarar nedan:  

 
- “Den (servetten) är inte lika tung som den (toalettrullen) även fast den är större (servetten). Papper 

fladdrar ju alltid och då går det saktare. Den kanske bara vinglar så (för handen sida till sida) och så 

(för handen sida till sida) kommer det damm på sig och då blir de lite tungare och sen åker det av och 

så blir den lättare.” 

 

Utifrån denna situation uppfattar vi det som att barnet har en teori om varför den ovikta 

servetten faller ned. Barnet i ovanstående citat har en hypotes om att det är dammet som 

påverkar föremålet, dammet påverkar föremålet ovanifrån och när dammet har lagt sig på den 

ovikta servetten. När den ovikta servetten faller nedåt beror det på att den har svävat från ena 

sidan till den andra så mycket att dammet har fallit av, därför faller den ovikta servetten sakta 

nedåt. Barnet visar i denna situation på kunskap att luftmotståndet finns då hen har uttryckt att 

”papper fladdrar ju alltid och då går det saktare”.  Vilket inte stämmer eftersom att dammet 

inte har något att göra med hur ett föremål faller ned, det är istället dragningskraften och 

luftmotståndet som påverkar hur ett föremål faller ned (Lincoln, 2017). Av hela denna 

situation har vi uppmärksammat hur viktigt det är med en pedagogs närvaro mot ökad 

kunskap hos barnen. Närvaron var viktig och hade inte vi varit med hade vi inte kunnat 

uppmärksamma att barnen fortfarande ville undersöka men inte kunde göra det själva. Denna 

erfarenhet gav oss ett samspelande undersökande (Vygotsky, 1962). 

 

En liknande undersökning som ovan tog form men vid detta tillfälle var det en servett som vi 

valde och en rulle av bubbelplast som barnen valt själva, vi hjälpte till att hitta föremål som 

gick att jämföra med för att barnen bad oss. Det blev likadant som i stycket ovan att barnen 

ville att vi skulle släppa ned föremålen första gången för att de såg bättre vad som skedde då. 

Vilket vi kopplar till Vygotskijs proximala utvecklingszon (Vygotsky, 1962) eftersom barnen 

i detta sammanhang hade lärt sig att med vår hjälp kunde de lättare se när föremålen släpptes 

ned. Detta kan bero på att vi har mer kunskap om att exempelvis föremålen behöver släppas 

ned samtidigt för att det blir ett trovärdigt resultat, till skillnad från barnen som kunde släppa 
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den ena först och den andra senare vilket resulterade i att resultatet inte blev trovärdigt. När 

föremålen föll ned i marken förklarade barn Nr. 3 (5 år):  

 
- ”Den där (ovikt servett) åker ned först, för papper åker ned jättesakta den gör sådär” (visar sick-

sack mönster med händerna) ”Den först från ena sidan till den andra” 

 

I detta citat kan vi se att barnet har en förståelse för hur papper kan påverkas av luftmotståndet 

på dess väg nedåt. Barnet påvisar detta med händerna för att förtydliga vad hen menar med att 

pappret ”gör så där”.  

5.2 Kopplingar till vardagserfarenheter och andra erfarenheter 

I vår undersökning uppmärksammade vi framför allt en tidigare erfarenhet som alla barn ger 

uttryck för och det är vetskapen kring att tunga föremål faller snabbare som vi nämnt ovan. 

Denna erfarenhet är däremot inte korrekt som vi även nämnt ovan där vi beskrivit utifrån 

Lincolns (2017) studie att tyngd inte är en bidragande orsak till denna hypotes. Barn Nr. 3 (5 

år) förklarar detta så här: 

 

-”Luften kommer ju ned och gör så här med pappret (ovikt)” (ställer sig upp och släpper ned det 

ovikta pappret) ”I vatten så sjunker pappret” ”luften gör så att den ramlar ned på marken, så den blir 

långsam” 

 

Barnet i denna situation kopplade tidigare upplevelser för att beskriva vad hen upplevt under 

vår lärarledda aktivitet och använde dessa erfarenheter för att utöka sin begreppsuppfattning 

till att förmedla den nyförvärvade kunskap till oss och andra barn som medverkade så ett 

socialt samspel där ett lärande mellan barnen uppstod (Vygotsky, 1962). I denna situation ser 

vi även att barnet har egna erfarenheter av hur papper påverkas av vatten, barnet kopplar att 

papprets egenskaper förändras om det utsätts för väta jämfört med luft. Utifrån denna kunskap 

berättade barnet också att luften påverkar föremålet och att det är luften som hindrar föremålet 

att falla till marken för snabbt. Vår reflektion av detta är att barnet visar kunskap om 

luftmotstånd, däremot kanske barnet inte har fått en förståelse om att det är fenomenet 

luftmotståndet hen samtalar om.  
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Barn Nr. 4 (4 år) kopplade också till en upplevd erfarenhet. Denna erfarenhet handlade om 

hur en våg fungerade och barnet visade detta med sina armar. Där beskrev hen hur en våg 

beter sig beroende på hur mycket vikt som läggs på vardera sida och förklarade att detta även 

syns i vår aktivitet när två föremål som väger olika inte faller till marken lika snabbt. Barn Nr. 

4 (4 år) förklarar sin hypotes så här:  

 

- “Om en tung sak är där och en lättare på den andra sidan så åker ju den här sidan ner först och den 

andra sidan upp. De är ju för att dom inte väger lika” 

 

Barnet i denna situation visar på en förståelse om hur en våg fungerar och ger en bredare 

förklaring för vad vikt är och hur vikt kan synliggöras. Barnet visar även på en matematisk 

begreppsförståelse eftersom barnet förklarar att tunga föremål gör att vågen faller ned åt ena 

sidan medan andra sidan med ett lättare föremål förs uppåt. Barnet visade sin förståelse med 

sina armar för att förtydliga vad hen menade. Detta kopplar vi till Deweys (1998) filosofiska 

teori om lärande eftersom barnet använder sina tidigare erfarenheter och praktiskt visar dem 

för resterande deltagare för att själv få en bredare förståelse för vad som sker. 

 

Under aktivitetens gång förklarade barn Nr. 3 (5 år) om när luft står stilla så uppstår fritt fall 

när föremål släpps (Lincoln, 2017). Att föremål faller nedåt lika fort och förklarade för oss att 

hen upplevt denna känsla i kroppen när hen åkt fritt-fall på Gröna Lund. Denna upplevda 

erfarenhet demonstrerade hen kroppsligt genom att hoppa ned från en soffa och Barn Nr. 3 (5 

år) uttryckte:  

 
- “När luften är avstängd (barnet menar när det är vakuum) så åker den ännu snabbare, de åker lika 

snabbt” - “Som att åka fritt-fall, då kittlas det i kroppen” 

 

Utifrån denna situation visar barnet kunskap på att luften påverkar ett föremåls färd nedåt, och 

det är luften som bestämmer om det skall gå snabbt eller långsamt. Barnet visar också på 

kunskap om vad fritt fall är där barnet använder sina levda erfarenheter och ger oss en 

förklaring till varför barnet vet detta. Denna förklaring ger oss en förståelse om att barnet vet 

vad luftmotstånd innebär. Eftersom att barnet i denna situation enbart förmedlar sina tankar 

och funderingar kroppsligt och verbalt innebär det inget socialt samspel med andra barn eller 

med oss studenter har uppstått. Däremot kan vi se att barnet delar med sig av sina erfarenheter 
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till oss studenter och barnen vilket står för den proximala utvecklingszonen där barnet delger 

sina kunskaper som övriga inte har kunskap om än (Vygotsky, 1962).  

 

Barnet i nedanstående citat ger en förklaring var luften inomhus kommer från, vilket visar att 

barnet vill lära oss studenter och barnen sin nyfunna kunskap (Vygotsky, 1962) som skapades 

när ett ventilationsbyte på avdelningen ägt rum. Barnet hade då ställt frågor för att få kunskap 

om vad ventilationen var till för. Så här förklarade barn Nr. 3 (5 år): 

 
-”Luften här inne kommer från den där” (pekar på ventilationen i taket) “och den (ett hushållspapper) 

gör så att den” (ett hushållspapper) “åker långsamt” (visar med händerna, sick-sack) 

- ”Luften kommer ju ner och gör såhär med pappret” (ställer sig upp och släpper ned hushållspappret). 

 

Utifrån kunskapen som barnet fått från ventilationsbytet gav barnet sedan oss studenter en 

förklaring till varför en hushållspappersbit åker ned långsamt i ett sick-sack mönster. Detta 

visade hen kroppsligt för att påvisa hur luften påverkar hushållspappret genom att själv släppa 

ned det, för att visa att när föremål släpps ned fångas de upp av luften 

5.3 Barns sätt att jämföra 

I alla grupper framkom det att barnen jämförde tung och lätt. Detta förekom både i samspel 

med andra barn men även i ett eget utforskande. De granskade föremålen vi medtagit 

noggrant innan de valde vilket föremål de hade för avsikt att utforska vidare. Det förekom 

även att barnen direkt valde föremål som de redan visste var lätta eller tunga. Dessa föremål 

var bland annat en träslev och en bit bubbelplast. 

 

I datamaterialet såg vi hur nästintill alla barn undersökte olika föremåls vikt och de 

förutspådde att det föremål som var tyngst skulle nå golvet först. Detta uttryckte de flesta barn 

med pekningar och gester medan andra barn verbalt uttryckte hypoteser och förklaringar kring 

händelseförloppet. Barn Nr. 3 (5 år) uttryckte sin hypotes på detta sätt:  

 

- “Tunga material åker ner för att de är tunga, sleven den är tyngst och plastpåsen är lätt så den åker 

ned jättelångsamt” 
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Utifrån detta citat kan vi urskilja att barnet har fått en viss förståelse för luftmotståndet då 

barnet berättar för oss studenter att plastpåsen är lätt och därför faller ned långsamt. Barnet 

förklarar dock inte varför plastpåsen faller långsamt. Däremot förklarar barnet att tunga 

material faller ned för att de är tunga. Detta har vi under många av citaten påpekat som en 

teori som inte är korrekt enligt vad Lincoln (2017) beskrivit utifrån Galileo Galileis teorier.  

 

Detta citat nedan är taget ur en situation där utforskar tillsammans med två andra barn som får 

titta när detta barn utför en undersökning mellan en bomullsbit och en hushållspappersrulle. 

När barnet har släppt föremålen pekar de andra barnen på vilket av föremålen som föll ned 

först. Barn Nr.5 (4 år) säger så här: 

 
-”Nu ska jag kolla vilken (bomullen och en hushållspappersrulle) som åker först ner” Efter att barnet 

släppt ned dessa två föremål konstaterar barnet: “Den (hushållspappersrullen) åker ner för att den är 

för tung”. Barn Nr. 8 (3 år) uppmärksammar att föremålen inte släpps samtidigt, barnet säger ”Nej, 

fel!” och pekar. Barnet släpper ned samma föremål en gång till och säger ”Dom åker lika långsamt”. 

Sedan bytte hen ut ett föremål till ett som var tyngre (träsleven). 

 

Utifrån ovanstående citat kan vi se att det sker en interaktion mellan barnen då de hjälps åt att 

undersöka (Vygotsky, 1962), men ett av barnen leder undersökandet och svarar på sina egna 

frågor. De ett av barnen säger ingenting, och den andra påpekar att det är fel och visar med 

handen. Första gången barnet släpper ned föremålen som vi beskrivit ovan släpps de inte ned 

samtidigt, vilket resulterar i att barnet som undersöker och barnen som studerar egentligen 

inte får en rättfärdig bild av det som undersöks. Vilket även uppmärksammas av barn Nr. 8 

som observerar. Därför gör barn Nr.5 om samma undersökning, denna gång släpps föremålen 

ned samtidigt och de resultat de kommer fram till är att båda föremålen faller samtidigt. När 

barnen undersöker föremålens fallrörelse jämför de föremålen och byter efter en stund till ett 

annat föremål för att uppnå det resultat som de söker. Detta jämförande kopplar vi till Deweys 

filosofiska teori då föremål bör få upplevas med händerna för att få en bredare förståelse 

(Dewey, 1998).  

 

I alla grupper förekom det även att barnen fyllde plastmuggar med andra föremål med avsikt 

att göra muggarna tyngre. De uttryckte samt visade vad de skulle testa, innan de ställde sig 

och släppte ned muggarna med olika innehåll. Denna metod började fler barn att använda sig 

av och de samspelade med föremålen men sade inte så mycket, de använde istället mycket 
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kroppsspråk och blickar under själva försöket. Detta kopplar vi till det sociokulturella 

perspektivet (Vygotsky, 1962). Barn Nr. 6 (5 år) och Barn Nr. 3 (5 år) var de barn som 

förklarade händelsen för oss och de andra barnen.  

 
- ”Vi lägger i muggen för att den ska åka ned snabbare, om det är många saker i kommer den åka ned 

jättefort” “Lägger vi ner massa saker i muggen kommer blir den tyngre, tyngre och tyngre. Den åkte 

ned först, för den var tyngre” (Barn Nr. 6, 5 år) 

 

- “Det glaset är tungare när man lägger på mycket saker” (barn Nr.3, 5 år) 

 

Även i dessa situationer undersöker barnen vikt och de visar hur de kan påverka föremål att 

bli ännu tyngre genom att tillämpa andra föremål. Barnen visar även på ett socialt samspel när 

de diskuterar och hjälper varandra i undersökandet (Vygotsky, 1962). Utifrån den lärarledda 

aktiviteten har vi erfarit att barnen har kunnat skapa ett eget utforskande som har givit dem 

mer kunskap om fenomenet utifrån deras egen nyfikenhet (Dewey, 1998).  

5.4 Sammanfattning av resultat 

5.4.1 Forskningsfråga 1 

Det som framkommit i resultatet som är baserat på barnens utforskande är att de använder 

begrepp som “tungare”, “tyngare”, “fladdrig/fladdrar” “större och mindre”, “samma”, 

“vinglar” och “sakta”. Med dessa begrepp har barnen förklarat hur föremål beter sig på väg 

nedåt samt olika orsaker till hur och varför de faller ned.  

Barnen har givit oss svar på att de har kunskap om fenomenet luftmotstånd men de kan 

däremot inte benämna att det är just luftmotståndet som påverkar men de vet att det är något 

som påverkar föremålen. Några barn har även gett uttryck för att det är luft som påverkar, 

vilket egentligen är det korrekta svaret. Däremot var inte vi intresserad av det korrekta svaret i 

vår studie, då vi ville få svar på hur barnen reflekterade kring fenomenet luftmotstånd och 

detta har vi fått svar på. Undersökandet av luftmotståndet fallerade däremot eftersom barnen 

återkommande undersökte dragningskraften i ett antagande om att tunga föremål faller ned 

först på grund av vikt. Likt det Galileo Galilei (Lincoln, 2017) undersökte där det framgick att 

det inte var ett korrekt svar för att förstå vad som egentligen sker.  
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5.4.2 Forskningsfråga 2  

Vi anser att vi fått svar på vår forskningsfråga kring hur kan ett socialt samspel mellan barn-

barn och barn-pedagog i en lärarledd aktivitet bidra till en ökad förståelse hos barnen om 

fenomenet luftmotstånd? Detta på grund av att barnens tidigare kunskaper i samspel med våra 

öppna frågor har givit oss svar på att lärarstyrda aktiviteter inte kan ske endast utifrån lärarens 

erfarenheter och perspektiv. För att barnen skall få en bredare förståelse måste pedagoger utgå 

från det barnen är intresserade av eller har förkunskaper om (Dewey, 1998), för att det skall 

ske ett gott samspel mellan parterna där vi kan lära av varandra (Vygotsky, 1962). Detta 

innehåll i en aktivitet anser vi är väldigt svårt för barnen själva att utföra så att ett konkret 

lärande sker kring det som undersöks, om inte en närvarande pedagog finns till hands och ger 

barnen öppna frågor så barnen får möjlighet att reflektera. När vi som pedagoger finns 

närvarande i barnens utforskande skapar vi därför möjligheter till ett mer innehållsrikt lärande 

eftersom vi kan ställa öppna frågor som bidrar till att barnen behöver reflektera över sina svar. 

Om vi enbart skulle agerat som icke-deltagande observatörer eller deltagande observatörer 

anser vi att barnen eventuellt inte skulle utforskat det fenomenet, luftmotstånd, som vi i vår 

planerade lärarledda aktivitet hade för avsikt att barnen skulle utforska.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Frågeställning 1: Hur reflekterar barnen kring fenomenet luftmotstånd? 

Utifrån frågeställning ett har det framkommit att barnen har god förståelse för begreppet 

tyngd. Alla barn i de deltagande grupperna har kommit till den slutsats, att tunga föremål 

faller till golvet först. Som inte är den korrekta anledningen om varför föremålet faller nedåt 

(Lincoln, 2017). Återkommande utforskande pågick i samtliga grupper om att föremål går att 

göra tyngre om de tillför andra föremål. De flesta barnen har även en viss förståelse för att det 

är något som hindrar föremålen på dess väg nedåt och har hypoteser om vad de tror är orsaken 

till detta. Pendrill et al. (2014) samt Ferreira et al. (2017) förklarar hur barn i äldre åldrar 

kommit fram till att tyngre föremål faller ned till golvet fortare än lättare föremål. I dessa 

studier har samtliga deltagare även kommit fram till att det är luftmotståndet som påverkar 

föremålens färd nedåt. Barnen i dessa studier är däremot betydligt äldre än barnen i vår studie 

och de använder sig därför av de “korrekta” begreppen: luftmotstånd, hejdas och sväva för att 

förklara händelsen mer ingående. I vår datainsamling har vi uppmärksammat att specifikt de 

äldre barnen som är fem till sex år har många funderingar och förklaringar om fenomenet 

luftmotstånd, men att de istället använder andra begrepp för att förklara. Dessa olika begrepp 

har vi beskrivit under punkt (5.4.1).  

 

Barnen i studien blandade även ofta ihop orden först och sist och därför ändrade vi ordet först 

i frågan till sist (se bilaga 4 & 5) eftersom de sade tvärtom mot vad som egentligen hände, 

men de visade ändå genom kroppen och pekningar med fingrarna vilken som föll ned först 

kontra sist. Att använda kroppen för att skapa förståelse och mening innebär enligt Bergnell 

(2019) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (2019) att barn använder sin kropp som 

kommunikationsmedel för att beskriva det som verbalt inte kan uttryckas. Detta var något 

som vi hade i åtanke innan vi utförde aktiviteterna och därför var den metod som vi använde 

ett bra komplement som bidrog till att vi kunde se alla barns reaktioner både verbala och icke-

verbala i transkriberingsprocessen.  
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En fundering från oss som kan vara en bidragande orsak till att barnen blandade ihop orden 

sist och först i vår studie kan bero på hur pedagogerna på respektive avdelning arbetar med 

dessa benämningar. Till exempel om pedagogerna arbetar med att få ordet sist till något 

positivt och barnen är vana vid att vara uppmärksam på att endast fokusera på det som 

kommer sist. Vilket i vår studie kan bli förvirrande när vi benämnde att de skulle fokusera på 

det föremål som kom först. 

 

Som vi nämnt flera gånger innan var det korrekta svaret inte det som efterfrågades från oss i 

studien. Areljungs (2017) studie har därför varit en bra grund för oss eftersom forskaren 

skriver att det inte bör finnas några korrekta svar. Detta betyder också att det inte skall finnas 

några korrekta fel i barnens hypoteser och deras undersökande inom de naturvetenskapliga 

ämnena som läraren i Wang et al. (2018) studie tydligt påpekar och redogör när barnen gör fel 

eftersom läraren redan har en färdig bild av hur resultatet av aktiviteten skall urartas. Vilket vi 

inte hade i vår studie, då vi enbart hade skapat en aktivitet med ett speciellt syfte men där 

barnen fritt kunde undersöka fram deras resultat. Att benämna när barnen har fel hypoteser 

och undersöker på fel sätt i förskolan kan leda till att barnen påverkas negativt. Deras bild av 

naturvetenskap kan avspeglas ur detta, vilket kan leda till att de inte finner de 

naturvetenskapliga ämnena lustfyllda när de sedan börjar skolan. Därför belyser Areljung 

även att barnens medverkan skapar möjligheter för dem att vara problemlösare och aktiviteten 

blir mer lustfylld. Detta tolkar vi som att förskollärarna behöver utmana barnen samt göra 

omvärlden begriplig som även belyses av Skolverket (2016) som skriver att barnen i 

verksamheten utifrån ett lustfyllt utforskande skall utveckla en förståelse av omvärlden. 

Därför är det viktigt att barn utifrån Thulins (2017) studie får erfara naturvetenskap i 

förskolan, för att intresse skall finnas hos barnen och för att det skall vara något som barnen 

känner igen när de kommer till skolan.  

 

Frågeställning 2: Hur kan ett socialt samspel mellan barn-barn och barn-pedagog i en 

lärarledd aktivitet bidra till en ökad förståelse hos barnen om fenomenet luftmotstånd? 

 

Utifrån vår studie kan vi se att den lärarledda aktiviteten skapade en avgränsning för barnen 

och det blev mer konkret vad de skulle undersöka där barnen utifrån sina erfarenheter kan ge 

barnen möjligheter till att utforska i samspel. Situationer där vi tydligt uppmärksammat det 

sociala samspelet mellan barnen är när de interagerar med varandra och hjälper varandra i 
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utforskandet. Detta samspel kan förklaras genom det sociokulturella perspektivet som är 

myntat av Lev Vygotskij där språket är en viktig faktor mot ny kunskap. I det sociokulturella 

perspektivet är en central del även att barnen lär sig i samspel och erfar nya kunskaper utifrån 

samspel och interaktionen med olika föremål (Vygotsky, 1962). Enligt Emilson et al. (2012) 

är kommunikationen mellan barn och pedagoger en viktig del till att våga utforska områden 

som är obekanta. För att kunna utforska obekanta områden kan det som Larsson (2016) 

nämner att som pedagog ha ämnesdidaktiska förkunskaper för att känna trygghet i att 

undervisa. Detta kan också bidra till att barnen blir mer delaktiga i utvecklingen av 

aktiviteten. För att koppla detta till vår aktivitet ser vi i efterhand att de ämnesdidaktiska 

kunskaperna kunde ha varit bredare så att vi berättat vad barnen hade undersökt i efterhand. 

Detta är något vi inte hade i åtanke eftersom vårt fokus var att höra barnens spontana 

hypoteser. Vi trodde att vi skulle förstöra deras undersökande om vi benämnde begreppet 

luftmotstånd eftersom vi såg att de undersökte dragningskraften mer.  

 

Björklund & Palmér (2019) samt Boström (2015) förespråkar att aktiviteterna i förskolan 

skall utgå från barnens intresse, med detta förhållningssätt skapas möjligheter till ett givande 

lärande hos samtliga deltagare. Detta belyser även Bruce & Riddersporre (2012) som 

beskriver att pedagoger behöver vara lyhörda och ha ett öppet förhållningssätt för barnens 

frågor. När barnen i vår studie själva fick prova att undersöka med olika föremål och när de 

valde olika konstellationer men inte visste vad som skulle ske, uppmanade vi studenter barnen 

att prova. Vilket kan kopplas till Gustavsson & Thulins (2017) studie eftersom de belyser att 

undervisning uppstår när pedagoger och barn interagerar med varandra, och när 

undervisningen sker utifrån barnen och vad de finner intressant utvecklas en bredare 

förståelse. En annan händelse som inträffade under våra aktiviteter utifrån barnens eget 

utforskande var att de undersökte vad som hände när de släpper ned föremålen fick de erfara 

att det är något som hejdar föremålen nedåt. När de släppte ned föremålen och de såg att 

något hejdade dem fick de också visuellt uppleva luftmotståndet. Detta kan också kopplas till 

att rama in undervisningen som Doverborg et al. (2013) beskriver och belyser vikten av att 

som pedagog kunna rama in ett lärandeobjekt och undervisningen, vilket leder till att barnens 

lärande blir centrerat. Eftersom vi valde att genomföra en lärarledd aktivitet med barnen där 

de senare fick utforska fritt, skapades en så kallad inramning som Doverborg et al. skriver om 

som bidrog till att barnen utforskade det vi ville, alltså luftmotståndet. Detta undersökande 

tror vi inte skulle varit så omfattande om vi skulle observerat barnen ur deras pågående lek. 
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De aktiviteter som pedagoger leder i förskolan är undervisningssituationer och de är inte som 

de undervisningssituationerna i skolans kontext, i förskolan innebär detta begrepp istället att 

pedagogerna skall följa med i barnens utforskande och stötta dem i deras fortsatta 

kunskapssökande (Sheridan & Williams, 2018). Detta anser vi att aktiviteten bidrog till när 

barnen fritt fick utforska de olika föremålen som vi medtagit, samt när barnen själva kom på 

idéer hur de kunde göra ett föremål tyngre genom att exempelvis lägga till föremål i en 

plastmugg. Följer pedagogerna inte barnens intresse eller inte är en medforskare tillsammans 

med barnen är det lätt att pedagogerna inte tar till vara på barnens frågor (Emilson & 

Pramling Samuelsson, 2012). Detta relaterar vi till i vår studie som genomfördes i samspel 

med barnen för att följa deras utforskande och kunna bemöta barnens frågor och funderingar, 

som även Thulin (2010) tar upp i sin studie och belyser vikten av att möta barnens frågor 

eftersom de ställs utifrån en nyfikenhet till att lära sig något nytt. För att sedan kunna föra en 

diskussion med barnen angående det barnen intresserar sig för är det enligt Thulin (2006) 

viktigt att återupprepa det barnen har sagt, i ett syfte att föra diskussionen vidare och för att få 

barnen att reflektera över sin hypotes. I vår studie kopplar vi detta till våra öppna frågor  

 (se bilaga 4 & 5) som ställdes i syfte att få barnen till att utveckla sina hypoteser för att 

införskaffa ny kunskap angående fenomenet luftmotstånd. Att som pedagog använda öppna 

frågor beskriver även Hansson et al. (2014) och menar att dessa frågor kan bidra till att 

dialogen mellan barn och pedagog kan föras framåt så att ett fördjupat lärande kan ske. 

 

Vår lärarledda aktivitet och vårt öppna förhållningssätt gav barnen möjlighet att använda 

föremålen vi medtagit fritt i sitt undersökande och på grund av detta bidrog det till att barnen 

även kunde använda sig av sina tidigare erfarenheter för att kunna ge hypoteser och därmed 

skapa en bredare förståelse. Flera barn i studien använde bland annat sina tidigare erfarenheter 

av att de redan visste att pappret skulle sväva nedåt för att sedan testa om resultatet blev 

detsamma även denna gång. Detta anser vi betyder att barnen redan hade en förförståelse om 

att något hejdar pappret på dess väg nedåt men aktiviteten gav barnen ett annat sätt att se på 

föremålet. Ett annat barn kopplade även en tidigare erfarenhet från när hen åkte fritt fall på 

Gröna Lund. Detta anser vi att barnet gjorde för att förklara föremålets fallrörelse och vilken 

påverkan luften har. Detta antagande kopplar vi till Scott et al. (2010) som beskriver att barn 

ofta knyter ann till sina tidigare erfarenheter för att förstå och skapa en bredare förståelse av 

det som undersöks inom de naturvetenskapliga ämnena och att pedagoger därför måste ta vara 
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på dessa i barnens utforskande. Vilket vår lärarledda aktivitet gjorde då vi uppmuntrade dem 

att beskriva utifrån deras hypoteser.  

 

6.2 Metoddiskussion 
När vi använde videoinspelning och upplevde att barnen drog sig undan eller börja göra 

någonting annat försökte vi undvika filma dem för att inte skapa obehag. Om ett barn drog sig 

undan valde vi medvetet att inte följa efter deras rörelser eller tvinga tillbaka dem. Dock var 

det svårt att inte filma dem om de kom in i bild när vi filmade övriga barn som deltog i vår 

aktivitet. Detta utifrån de etiska aspekterna och värnandet om barnen integritet 

(Vetenskapsrådet, 2002, 2017).  

Att använda videoinspelning vid observationer är enligt Vetenskapsrådet (2002, 2017) inte 

alltid en bra metod eftersom individen som blir filmad kan identifieras och individen kan 

känna sig bevakad i situationen. Därför anser de att videoinspelningar endast skall användas 

om syftet är att dokumentera sådant som ej går att se med exempelvis fältanteckningar som 

skulle kunna vara ett alternativ i vår studie. Det vi som forskande studenter måste ha i åtanke 

enligt Emilson och Pramling Samuelsson (2012) är att barn som blir videofilmade kan säga 

det som de tror att vi som vuxna vill höra, och inte det som de egentligen tänker eller tycker.  

 

Vi valde att videofilma eftersom vi ville kunna lyssna på vad barnen sade och se barnens 

reaktioner flera gånger, så att vi inte gick miste om något. Att kunna se barnens reaktioner 

flera gånger hade inte varit möjligt med någon annan datainsamlingsmetod än via 

videoinspelning. Däremot kunde en diktafon ha varit ett hjälpmedel för att göra 

ljudupptagning, samtidigt hade vi inte vetat vilket barn som sagt vad och vilken ålder barnet 

hade. Det vi ansåg vara en svårighet med videoinspelningen av barnen var att inte filma de 

barn som enligt samtycke endast fick delta i studien men inte bli filmad av olika skäl. Det var 

då svårt att följa händelseförloppet utan att barnet i fråga skulle känna sig exkluderad från 

aktiviteten.  

 

Ytterligare en svårighet med denna metod var transkriberingen av materialet, det var ibland 

svårt att tyda vad barnen kunde mena eftersom vi inte ställde så mycket följdfrågor. Det var 

också en utmaning att få med allt vad barnen sade vid transkriberingen på grund av att de 

pratade mycket. Många av dem pratade samtidigt vilket resulterade i att det var en utmaning 

att sålla bort alla andra som pratade eller höga ljud från exempelvis saker som slogs mot 
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varandra. När vi transkriberade videoinspelningarna kom det fram att vi av misstag täck över 

mikrofonen på kameran vid vissa tillfällen, detta gjorde att det blev ett dovt ljud. Till följd av 

alla dessa moment krävdes det att vi granskade datamaterialet flera gånger, för att försäkra oss 

om att allt väsentligt datamaterial kom med i transkriberings processen.  

 

Vi är medvetna om att vi eventuellt hade erhållit andra svar om vi besökt fler antal förskolor 

där personalen enbart är utbildade förskollärare. Resultatet hade eventuellt skulle varierat om 

fler antal barn deltagit i vår aktivitet. Vi är också medvetna om att resultatet kunde skilja sig 

om vi besökt förskolor som haft inriktning på de naturvetenskapliga ämnena. Vi valde två 

enskilda kommuner med olika förutsättningar för att vi ville få möjlighet att se skillnader och 

likheter. Därav anser vi att de resultaten utifrån vår analys och genomförandet av aktiviteten 

är trovärdiga.  

 

När aktiviteten var slut och barnen utforskat färdigt frågade vi ”har du/ni lärt er något nytt 

efter att vi gjort det här aktiviteten?” nu i efterhand känner att vi skulle ha frågat “har du lärt 

dig någonting nytt idag av denna aktivitet och genom dessa experiment?”. Vid närmare 

eftertanke kan den första frågan ha påverkat svaret vi erhöll från barnen, då vi 

uppmärksammade att de påtalade under några tillfällen att de inte hade utfört något 

experiment. Skulle vi däremot ha använt den senare frågan är det mycket möjligt att svaren 

hade blivit annorlunda, då fler barn eventuellt hade uppfattat att det som de gjorde var 

experimentet i aktiviteten. 

 

I vår studie uppmärksammade vi att de yngre barnen kroppsligt undersökte i aktiviteten, men 

att de inte var verbalt aktiva i undersökandet då de äldre barnen tog mycket plats. Detta skulle 

vi ha tagit fasta på i vår studie när vi uppmärksammat barn som inte tog så mycket plats och 

tagit tillfället att frågat om de ville undersöka igen, tillsammans med liknande barn som hade 

likvärdig personlighet. Detta skriver Williams et al. (2013) och beskriver hur olika mindre 

grupperingar skulle kunna hjälpa barnen att våga ta mer plats. Vår tanke från början med 

grupperingarna i vår studie var att barn som hade samma ålder och som kunde kommunicera 

med varandra skulle bilda en grupp om tre. Därför var tanken från början att barnen skulle 

delas in i mindre grupper för att möjliggöra att de kunde föra dialoger tillsammans. För att få 

dessa grupperingar bad vi pedagogerna dela in barnen så att alla barn skulle känna sig trygga 

och våga ta plats. Men av olika skäl medverkade inte alla barn som pedagogerna valt ut från 
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början, därav blev inte grupperna anpassade efter vår tanke men slutresultatet visade att alla 

barn hade fått ta plats i studien och erfarit kunskap.  

6.3 Slutsats 

Den slutsats vi kan se utifrån våra aktiviteter är att barnen har viss kunskap om fenomenet 

luftmotstånd, eftersom de flesta barnen för diskussioner om att det finns någonting som gör att 

föremålen rör sig olika på vägen ned. Vi har även fått vetskap om att barnen har förståelse för 

att det är möjligt att påverka föremålets vikt. Det som också har framkommit utifrån vår 

studie är att barnen har en förståelse för dragningskraften då de för dialoger om att föremålen 

faller nedåt och om föremålen kastas uppåt kommer de ned igen. I dessa diskussioner 

återkommer vikt som en bidragande faktor till varför föremålen faller ned.  

 

Denna studie har givit oss en överblick kring barnens förkunskaper om fenomenet 

luftmotstånd samt bidragit till att vi har fått kunskap om hur aktiviteter inom de 

naturvetenskapliga ämnena kan utföras med barnen som utforskare. Denna studie har även 

givit oss en förståelse för att vi i förskolan behöver förklara olika fenomen utifrån barnens 

frågor. Vi har ur denna studie fått en förståelse för att lärarstyrda aktiviteter är ett bra 

komplement för att följa barnen i deras utforskande, att som pedagog rama in vissa 

lärandeobjekt utifrån det barnen funnit intresse för att skapa förutsättningar att alla 

läroplanens (Skolverket, 2016) mål uppfylls. Istället för att skapa lärandesituationer utifrån 

barnens spontana lek, då det kan vara svårt att uppfylla alla läroplanens (Skolverket) mål utan 

att förstöra barnens pågående lek.  

 

Vi har också fått kunskap om att det finns en metod som heter designbaserad forskning, detta 

hade vi inte vetskap om innan vi påbörjade detta examensarbete. Vi anser att denna form av 

metod borde uppmärksammas mer, då det var en utmaning att söka efter information kring 

denna forskningsmetod. Denna metod anser vi även är användbar när syftet med studien är att 

få informantens syn på det som studeras.  

 

Slutligen har vår studie givit oss insikt att vissa ändringar av aktiviteten skulle ha genomförts. 

Om vi skulle gjort om denna aktivitet skulle vi efter att barnen genomfört aktiviteten benämna 

vad de är de gjort exempelvis, idag har ni fått undersöka fenomenet luftmotstånd för att öka 
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barnens kunskap kring vad de är de gjort. Eftersom vi insåg att barnen inte fick en bredare 

uppfattning om begreppet luftmotstånd, de fick enbart erfara det.  

6.4 Vidare forskning 

Som en fortsättning på vår studie skulle det vara intressant och kunskapsgivande att granska 

luft som fenomen, utifrån barnens föreställningar om det. Här tänker vi att en typ av aktivitet 

skulle vara lämpligt där barnen skulle få undersöka mer med hela kroppen och alla sinnen för 

att lärandet skall bli lustfyllt. Där de exempelvis får undersöka såpbubblor och hur luften 

påverkar bubblorna. Barnen skulle även kunna dramatisera luftens rörelser med kroppen, eller 

följa föremålens rörelser och egenskaper. En annan aktivitet skulle kunna vara en liknande 

aktivitet som vi genomfört med ungefärlig struktur där föremålen bör bestå av föremål som 

går att förändra exempelvis ett ovikt papper kontra ett hopknölat papper av samma storlek så 

att barnen får möjlighet att jämföra och se effekten av luftmotståndet tydligare. Men det som 

behöver tilläggas i den nya studien är att förklara vad barnen undersökt efter att aktiviteten 

avslutats för att ge barnen en bredare begreppsförståelse.  
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BILAGOR      

Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej alla vårdnadshavare! 

Vi heter Alva och Emma och vi läser förskollärarprogrammet på Karlstads Universitet och går 

nu näst sista terminen. Därför ska vi nu skriva vårt examensarbete som handlar om fysik, med 

inriktning luftmotstånd.  

För att genomföra vår studie behöver vi därför hjälp av ditt/era barn där de ska få möjlighet att 

delta i några enklare fysikaliska experiment med tillhörande kort intervju, i form av en 

diskussion. Under experimentet kommer ca 4 barn och vi studenter att delta och vi vistas i 

förskolans lokaler.  

Experimenten kommer att dokumenteras med en digitalkamera för vår skull till analysen i 

examensarbetet. 

Vi undrar därför om du/ni godkänner att din/ert barn är med i vår undersökning där vi 

kommer att samla in data genom videoinspelning. (Mer information angående 

behandlingen av dessa uppgifter finns på nästkommande sida) 

Under undersökningen kommer vi studenter att tänka på alla etiska aspekter kring barnets 

medverkan. De etiska aspekterna innefattar bland annat att om barnet inte vill vara med eller 

ångrar sig till deltagande i studien är detta helt okej och vi kommer inte fråga varför. Vill 

barnet att vi raderar datamaterial på grund av att barnet inte vill synas på film, kommer vi att 

radera detta tillsammans med barnet för att tydliggöra att vi håller vad vi lovat. 

I insamlingen av datamaterialet kommer vi att använda oss av en digitalkamera för att spela 

inaktiviteten, vilket innebär att materialet aldrig kan föras vidare över internet eller komma i 

fel händer. Allt vi samlar in skall enbart att användas i vårt examensarbete och när vi fått 

resultatet registrerat kommer vi radera all insamlad data. 

Alla namn på deltagare kommer att anonymiseras och platsen studien är utförd på nämns ej. 

Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar, vi svarar mer än gärna :)  

Med vänliga hälsningar 

Alva och Emma 

Kontaktinformation
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      Bilaga 2 
Samtyckesblankett   

Samtycke till att delta i studien: Barnens utforskande kring 

luftmotstånd 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag/vi är medveten om att våra och barnet/barnens deltagande är helt frivilligt och att jag/vi 

kan avbryta vårt deltagande i studien utan att ange något skäl.  

Personuppgifterna i studien kommer att behandlas utifrån ert informerade samtycke. 

Deltagandet i studien är frivillig och för att barnen ska kunna delta är det obligatoriskt att få 

godkännande från vårdnadshavarna. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 

ange orsak, dock påverkar detta inte den behandling som skett innan återkallandet. Alla 

uppgifter kommer att behandlas på ett sätt så inga obehöriga kan ta del av dem. Alla deltagare 

i studien kommer att anonymiseras och alla namn som används i studien kommer att vara 

påhittade. Uppgifterna som samlats in under studien kommer att bevaras till dess att 

uppsatsarbetet är godkänt och betyget har registrerats i Karlstads Universitets studieregister. 

Sedan kommer att alla uppgifter att förstöras.  

 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 

rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 

det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till data 

skyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se.  

Ni finner fullständig information här: https://www.kau.se/index.php/om-

universitetet/kontakt/om-kause/kontakta-webbredaktionen/personuppgiftsbehandling-vid-

karlstads 

OBS! För att vi ska hinna med att göra studien behöver ni lämna in underskrifterna till 

förskolan senast tisdag 23/4
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Bilaga 3 

 

Våra underskrifter nedan betyder att jag/vi väljer att delta i studien och godkänner att 

Karlstads universitet behandlar våra personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

Vårdnadshavare 1………………………… ……….……………………. 

................................................ ........................................................................ 

Namnförtydligande Ort och datum  

 

Vårdnadshavare 2…………………………………………………………… 

 

………………………………  ……………………………………………… 

Namnförtydligande Ort och datum 
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      Bilaga 4 

Aktivitetsbeskrivning 
Vår tanke med aktiviteten är barnen ska erfara kunskap om luftmotstånd.  

Med hjälp av experiment som går ut på att släppa olika föremål ned från olika höjder hoppas 

vi att barnen får erfara hur olika föremål med olika design och egenskaper påverkas av 

luftmotståndet. 

I vår undersökning kommer vi att vara medforskare på grund av att vi utför handlingarna med 

att släppa ned föremål, men vi vill även få fram hur och vad barnen kommer fram till av sig 

själva.  

 

Vad:  

Vår tanke med aktiviteten är att barnen ska erfara kunskap om luftmotstånd. 

Med hjälp av experiment som går ut på att släppa olika föremål ned från en höjd hoppas vi att 

barnen får erfara hur olika föremål med olika design och egenskaper påverkas av 

luftmotståndet. 

 

Hur: 

•  Ni ska få hjälpa oss att undersöka vilka saker som faller ned till marken först. Innan vi 

släpper sakerna frågar vi barnen om de vill känna på sakerna. 

 

 

• Jag ska nu släppa ned två saker samtidigt. Vi upprepar experimentet flera gånger om 

det behövs för att barnen ska hinna se.  

 

 

• De vi släpper ned först är ett papper och en muffinsform i papper. 

Sedan ställer vi frågor till barnen.  

 

• Efter det provar vi att släppa ned en träslev och en sked i metall. 

Sedan ställer vi frågor igen.  

Efter varje experiment frågar vi barnen om de kan återberätta vad vi precis 

erfarit.
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Frågor att utgå från:(vad, hur, varför) ställ frågor som kan få dem att tänka och diskutera. 

• “Varför tror ni att det blev såhär?”  

 

 

• “Hur tänkte du nu?” 

 

 

• “Kan du förklara på ett annat sätt?”  

 

• “vilken bra idé, hur tänker du då?”  

 

 

• “Har ni lärt er något nytt efter att vi gjort det här experimentet?” 

• Vi måste tänka på att det är barnen som skall utforska och vi får inte lägga ord i deras 

mun, därför måste vi ställa öppna frågor så att de kan utveckla sina svar. 

Jämförelsen kommer vara följande: 

Långsamt och snabbt  

 

 

Med föremål som:                                     

• Pappersservetter  

• Muffinsform i papper 

• Träslev 

• Sked i metall (matsked) 

• Plast- och Pappersmugg 

• Ballonger 

• Bitar av hushållspapper 

• Bomull och bomullsrondeller 

• Plastpåse 

• Bubbelplast (större) 

• Kaffefilter 

• Liten kartong låda 

• PET-flaskor ( 33 cl och en 1L) 

• Toalett-och hushållspappersrullar
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Varför:  

Det vi vill ta reda på i vår studie är hur barnen tänker kring luftmotstånd samt vad de 

diskuterar om när de undersöker.  

Med utgångspunkt från förskolans läroplan (Skolverket, 2016) där de nämner att förskolan 

skall främja barnens nyfikenhet kring och ett intresse för fysikaliska fenomen och genom 

detta bidra till att barnen “[...] utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa 

frågor och samtala om naturvetenskap[...]” (Skolverket, 2016. s, 10).  

I den nya läroplanen (Skolverket, 2018) står det förtydligande att förskolan genom 

undervisning ska skapa möjligheter för varje barn att utvecklas. Med begreppet undervisning 

syftar de på att pedagogerna skall vara väl medvetna om läroplanens mål och skapa aktiviteter 

för att barnen skall få möjlighet att utveckla sina kunskaper kring dessa. Vidare står det som i 

tidigare upplagor av läroplanen att förskolan skall skapa en förståelse hos barnen kring 

naturvetenskapliga fenomen, men de har även lagt till att “[...] förskolan ska ge varje barn 

förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa 

frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik [...]” (Skolverket, 2018. s, 14).
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      Bilaga 5 

Aktivitetsbeskrivning-Omskriven 

 

I vår undersökning kommer vi att vara medforskare på grund utav att vi utför handlingarna 

med att släppa ned föremål, men vi vill även få fram hur och vad barnen kommer fram till av 

sig själva.  

Vad:  

Vår tanke med aktiviteten är att barnen ska erfara kunskap om luftmotstånd. 

Med hjälp av experiment som går ut på att släppa olika föremål ned från en höjd hoppas vi att 

barnen får erfara hur olika föremål med olika design och egenskaper påverkas av 

luftmotståndet. 

Hur: 

•  Ni ska få hjälpa oss att undersöka vilka saker som faller ned till marken sist. Innan vi 

släpper sakerna frågar vi barnen om de vill känna på sakerna. 

 

 

• Jag ska nu släppa ned två saker samtidigt.  

Vi upprepar experimentet flera gånger om det behövs för att barnen ska hinna se.  

 

• Sedan släpper vi ned de föremål som barnen väljer. 

Efter varje tillfälle ställer vi frågor till barnen igen och efter varje experiment frågar vi 

barnen om de kan återberätta vad vi precis erfarit. 

Frågor att utgå från:(vad, hur, varför) ställ frågor som kan få dem att tänka och diskutera. 

 

 

• “Varför tror ni att det blev såhär?”  

 

 

• “Kan du förklara på ett annat sätt?”  

 

 

• “vilken bra idé, hur tänker du då?”  

 

• “Har ni lärt er något nytt efter att vi gjort det här experimentet?”
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•  

• Vi måste tänka på att det är barnen som skall utforska och vi får inte lägga ord i deras 

mun, därför måste vi ställa öppna frågor så att de kan utveckla sina svar. 

Jämförelsen kommer vara följande: 

Långsamt och snabbt  

Medtagna föremål:    

(De föremål som är markerade är borttagna till nästkommande 

aktiviteter)                                   

• Pappersservetter  

• Muffinsform i papper 

• Träslev 

• Sked i metall (matsked) 

• Plast- och Pappersmugg 

• Ballonger 

• Bitar av hushållspapper 

• Bomull och bomullsrondeller 

• Plastpåse 

• Bubbelplast (större) 

• Kaffefilter 

• Liten kartong låda 

• PET-flaskor ( 33 cl och en 1L) 

• Toalett-och hushållspappersrullar  

 

Varför:  

Det vi vill ta reda på i vår studie är hur barnen tänker kring luftmotstånd samt vad de 

diskuterar om när de undersöker.  

Med utgångspunkt från förskolans läroplan (Skolverket, 2016) där de nämner att förskolan 

skall främja barnens nyfikenhet kring och ett intresse för fysikaliska fenomen och genom 

detta bidra till att barnen “[...] utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa 

frågor och samtala om naturvetenskap[...]” (Skolverket, 2016. s, 10).  

I den nya läroplanen (Skolverket, 2018) står det förtydligande att förskolan genom 

undervisning ska skapa möjligheter för varje barn att utvecklas. Med begreppet undervisning 

syftar de på att pedagogerna skall vara väl medvetna om läroplanens mål och skapa aktiviteter 

för att barnen skall få möjlighet att utveckla sina kunskaper kring dessa. Vidare står det som i 



”Om det är damm på kommer det gå mycket fortare”  Alva Gunnarsson & Emma Pohjonen 

tidigare upplagor av läroplanen att förskolan skall skapa en förståelse hos barnen kring 

naturvetenskapliga fenomen, men de har även lagt till att “[...] förskolan ska ge varje barn 

förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa 

frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik [...]” (Skolverket, 2018. s, 14).
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