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Abstract 

The purpose of this study is to investigate witch knowledge and thoughts children will have 

about the term of floating and sinking, and witch possibilities there is to make various 

knowledge visible in preschool physics through playing with water. The study also concern 

the differences and similarities between two different groups of age who have participated in 

the study. The study was carried out by an activity with participant observation and feedback 

interviews afterwards. 

The result shows that the possibilities to physics are many in preschool. The children 

expressed new thoughts and ideas who concern other phenomena in physics during the 

investigation and discussed similar experiments and material to examine. The result shows 

that the children used previous experience and knowledge to explain and ask hypotheses. 

They also used their language through interaction with each other to understand, create and 

recreate knowledge. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka vilka kunskaper och tankar barn har kring begreppen flyta 

och sjunka, och vilka möjligheter det finns att synliggöra de olika kunskaperna inom fysik i 

förskolan genom vattenlek. Studien berör även skillnader och likheter mellan två 

åldersgrupper som deltagit i undersökningen. Studien genomfördes genom en aktivitet med 

deltagande observation samt återkoppling med intervjuer efter aktivitetstillfället. 

Resultatet visar på att möjligheterna till fysik i förskolan är många. Under undersökningen 

gav barnen uttryck för nya tankar och idéer som berör andra fenomen inom fysiken samt 

diskuterade vidare om liknande experiment och material de ville undersöka. Resultatet visar 

att barnen använde sig av tidigare erfarenheter och kunskaper för att förklara och ställa 

hypoteser. De använde sig även av språket genom samspelet med varandra för att förstå, 

skapa och omskapa kunskap. 

Nyckelord 

Flyta och sjunka, fysik i förskola, naturvetenskap i förskolan, förskola, vatten.  
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Inledning 
 

Ämnet inför detta arbete är fysik i förskolan, med fokus på vattenleken. Barnen kommer i 

kontakt med vatten såväl inom- som utomhus, vid dagliga rutiner och i planerade och 

spontana aktiviteter eller genom eget utforskande. Med detta arbete så belyser jag 

möjligheterna till fysik i förskolan och noterar barnens uppfattningar om de fysikaliska 

fenomen som uppstår i vattenleken. Vatten är något som fascinerar barn oavsett ålder och 

vatten kan förekomma i många olika former.  

 

Detta arbete är relevant för min framtida roll inom förskolans verksamhet för att arbetet 

öppnar upp synen på lärandet och visar på de pedagogiska möjligheter, som finns i en vanlig 

och enkel aktivitet. Under informationen till pedagogerna på den förskola där aktiviteten 

utfördes, var man frågande inför ämnesvalet fysik i förskolan. Efter exemplifiering av de 

fysikaliska fenomen i vattenleken som studien skulle innefatta blev reaktionen istället positiv 

och utmynnande i en diskussion, där man enades om att fysik är ”mer än vad man tror”. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka kunskaper och tankar barnen har kring begrep-

pen flyta och sjunka, samt vilka möjligheter det finns att synliggöra kunskaper i fysik i för-

skolan genom vattenlek. 

Frågeställningar 

 Vilka begrepp använder sig barnen av för att förstå och förklara fenomenet 
flyta/sjunka? 

 Finns det skillnader/likheter mellan treåringarna respektive femåringarna i deras reso-
nemang? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Styrdokument 

Förskolans läroplan är reviderad från år 2010 med förtydliganden och kompletteringar av mål 

och riktlinjer för bl.a. naturvetenskap innefattande fysik, kemi och biologi. Drivkraften inom 

naturvetenskapen är nyfikenheten att veta mer om sambandet mellan sig själv och omvärlden. 

I förskolans värld handlar det om vardagsfenomenen och att omgivningen undersöks (Utbild-

ningsdepartementet, 2010). 

I läroplanen för förskolan står det bl.a. att förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla 

sin förståelse för olika fysikaliska fenomen, samt sin förmåga att urskilja, utforska, ställa frå-

gor och samtala om naturvetenskap. Barn ska ges möjlighet att experimentera, ställa frågor 

och delta i undersökningar av olika fenomen. Det leder sedan vidare till att barnen kan upp-

täcka olika samband och förändringar som blir en grund till förståelsen av olika naturveten-

skapliga fenomen (Skolverket, 2010; Utbildningsdepartementet, 2010). 

Tidigare forskning 

McDonald (2012) har skrivit en vetenskaplig artikel om aktiviteten ”flyta/sjunka”. Artikeln är 

framställd som en handledning till läraren och/eller läsaren. Inledningsvis i artikeln framgår 

information om begreppet flytkraft och densitet. Vidare i McDonalds artikel beskrivs tillvä-

gagångssätt och tips på hur aktiviteter kan iscensättas och hur barnen kan bli engagerade i 

utforskandet av materialen och skeendet. Flyta/sjunka aktiviteter är undersökande och Pram-

ling och Pramling-Samuelsson (2001) har även de skrivit en artikel om en likande 

”flyta/sjunka” aktivitet, men med fokus på dialogen mellan ett barn på tre år och barnets lä-

rare. Barnet ställer hypoteser och testar sig fram och använder olika begrepp för att beskriva 

fenomen som uppstår med de olika materialen. Barnet lär av hur läraren gör och läraren får 

kunskaper om hur barnet tänker. Det visar på en form av ”co-learning” som kopplas till 

Vygotskijs perspektiv på lärande. Dessa två artiklar har används som grund inför studien. 

Barns lärande inom naturvetenskap ska i första hand ligga på att fokusera på vad det är som är 

”the nature of science” (Siraj-Blatchford, 2001). Barnen ska få möjlighet att bekanta sig med 

olika fenomen och processer inom naturvetenskapen, som på så sätt kan ligga till grund för 

vidare utveckling och förståelse inom området (Thulin, 2010).  

Men det är viktigt att ha med sig kunskapen om att barn inte lär sig konceptet om Archimedes 

princip eller om innebörden av densitet genom en aktivitet med vatten i förskolan (Pramling 

& Pramling-Samuelsson, 2001). Thulin (2010) poängterar även hon att det kan vara svårt för 

barn att förstå resonemanget om densitet i en flyta/sjunka aktivitet. Barnet möter däremot be-

greppen och kommer i kontakt och blir medvetet om koncepten bakom Archimedes princip 

och densitet m.m.  Detta ses som ett första steg i mötet och i kunskapsskapandet inom fysiken 

(Pramling & Pramling-Samuelsson, 2001). I ”förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i 

förskolans läroplan” (2010) står det att även om barnen inte uppfattar fenomenet för vad det 

egentligen är, så kan fokus ligga på att bekanta sig med de olika processerna och fenomenen.  

”Emergent science” är ett begrepp som Siraj-Blatchford (2001) använder sig av. Översatt till 

svenska blir det ”begynnande naturvetenskap”. Han menar att vi ska introducera barnen för 
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nya fenomen och förklaringar. Att introducera naturvetenskap förskolan, handlar om att skapa 

möjligheter för barnen att undersöka och upptäcka kunskapernas funktion i samhället och i 

vardagen (Siraj-Blatchford, 2001). Vad och hur barnen lär sig är i hög grad en konsekvens av 

de interaktionsmönster som råder mellan barn och vuxna. Barnens frågor under en naturveten-

skaplig aktivitet är något som Thulin (2010) fokuserar på i sin artikel. De frågor som barnen 

ställer är viktiga, eftersom de väcks utifrån en meningsfull situation för barnet och utifrån 

barnets sätt att vilja förstå sig på något i sin omvärld (Thulin, 2010). 

Barnens frågor synliggör det enskilda barnets förståelse och intresse men också det individu-

ella lärandeobjektet. De frågorna barnen ställer handlar om att få veta något om det lärandeob-

jektet som är i fokus för tillfället. Barns frågor kan alltså ses som deras sätt att förstå eller in-

tressera sig för något och ger man barnen möjlighet att ställa vilka frågor de vill – så för de 

(oftast) det enligt Thulin (2010). 

Annan litteratur 

Naturvetenskap är ett mycket brett begrepp, som man som pedagog inom förskolan kan be-

höva identifiera för att lyfta fram i verksamheten. Begreppet har inte varit ett lika självklart 

begrepp som ordet natur. Som pedagog har man kanske inte de kunskaper som krävs för att 

kunna svara på alla barnens frågor. Men behövs det, eller räcker det med att svara så att barnet 

blir nöjt? (Pramling-Samuelsson, Björkman, Claesdotter, Røe Mathisen & Stendahl, 2008). 

Genom att använda sig av ett utforskande arbetssätt kan man söka svaren tillsammans med 

barnen. Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2008) drar paralleller mellan att ha ett 

utforskande och undersökande arbetssätt med ett naturvetenskapligt arbetssätt. Båda handlar 

om utforskande, undersökande och experimenterande för att lösa forskningsproblem. I barns 

naturliga utveckling ingår att undersöka och utforska och experimentera för att komma under-

fund med hur världen fungerar (Elfström, m.fl., 2008). Naturvetenskap tilltalar barns naturliga 

upptäckarglädje och för att barnen ska få syn på naturveteskapliga fenomen är det viktigt att 

ha meningsfulla sammanhang, ämnesintegration och att ha barnets perspektiv i fokus (Pram-

ling-Samuelsson, m.fl., 2008). 

Strukturerade samtal underlättar för barn att berätta och beskriva sina idéer för andra. Dover-

borg och Pramling-Samuelsson (2012) diskuterar strukturerade samtal som metod, tillväga-

gångssätt rörande olika frågor, analysen och tillvaratagandet av de kunskaper man får. De 

tipsar om saker man bör tänka på och på vilket sätt man ska förbereda sig vid olika typer av 

samtal. Pedagogernas bemötande, genom uppmuntran och intresse för barnens undersökande 

eller berättande lyfts fram som en viktig faktor för att ge barnen en positiv upplevelse (Dover-

borg & Pramling-Samuelsson, 2012). Barnens egna lösningar och ansträngningar är det som 

ska stärkas och uppmuntras. Genom deras egna erfarenheter lär de sig och kan fatta och om-

fatta nya beslut och tankar (Elstgeest, 1996). Elstgeest (1996) beskriver även olika riktlinjer 

inför starten av en aktivitet och vikten av uppmuntran till barnen under aktiviteten. 

Barnen är i sitt utforskande på jakt efter sin sanning av fenomenen, vilket betyder att det man 

som pedagog ska vara intresserad av inte är den ”riktigt” sanningen, utan barnens uppfatt-

ningar. Om barnets uppfattningar är ”fel” är det viktigt att pedagogen inte är för snabb att kor-

rigera, utan ger barnet möjlighet att själv fortsätta sitt utforskande, för att kanske själv uppnå 

insikten. Pedagogens uppgift är i första hans att uppmuntra barnen att experimentera och söka 

information på egen hand (Elstgeest, 1996). Harlen (1996) betonar vikten av att det är barnen 

själva som måste arbeta fram resultaten för att förstå innebörden av något, genom ett samspel 
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mellan att göra och tänka. Genom naturvetenskap kan barnen utveckla sin förmåga att förstå 

sin omvärld (Harlen, 1996).  

Olika aktiviteter som genomförs med barnen bör tilltala både deras erfarenheter och tankar, 

för att fånga deras intresse. Barnens tankar och kunskapsskapande gynnas av att man byter 

erfarenheter med varandra genom kommunikation och samspel (Harlen, 1996). Barns samlä-

rande är en av förskolans viktigaste uppgifter. Forskningsöversikten ”Barns samlärande” 

(2000) beskriver bl.a. viktiga aspekter för samlärande, och skall även bidra med spridning av 

vikten av att barn lär av varandra. Barn lär bättre och mer tillsammans med andra som kan 

mer inom det område som undersöks. De lär genom att kommunicera med och imitera 

varandra. Socialt samspel är den viktigaste drivkraften i barns utveckling. Tre former av kam-

ratsamverkan beskrivs, peer tutoring, cooperative learning och peer collaboration. Begreppet 

”peer tutoring” tar utgångpunkt i Vygotskijs syn på lärande om hans teorier om utvecklings-

zoner. Det används för att beskriva samspelet mellan ett barn med mer erfarenhet som lär ett 

barn med mindre eller ingen kunskap om ämnet. Det är dock inte enbart en förmedlings situ-

ation som uppstår utan de båda barnen skapar ny kunskap och förståelse genom att undervisa, 

fråga och utmana varandra. ”Cooperative learning är ett samlingsbegrepp för olika former av 

strukturerat elevsamarbete i grupp”(Williams, Sheridan & Pramling-Samuelsson, 2000, s.52), 

det bygger på ett antagande om att barnen vill göra det bästa för gruppen. ”Peer collaboration” 

handlar däremot om att nybörjare arbetar tillsammans för att lösa uppgifter som ingen av dem 

kunde tidigare. Begreppet vilar på Piagets teorier (Williams, Sheridan & Pramling-

Samuelsson, 2000). 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

I ett sociokulturellt perspektiv är språket centralt, det är länken mellan samhället och indivi-

den. Vi använder oss av språk och begrepp när vi tänker, kommunicerar och agerar med om-

världen. Utifrån detta perspektiv kan vi se att människor lär och utvecklas genom att vara del-

tagande i sociala praktiker och att det är en process som ständigt pågår, oavsett om det är pla-

nerat eller inte. Kunskap ses även som något som existerar inom och mellan individer (Säljö, 

2011; Elfström, mfl., 2008). 

Det som skiljer detta perspektiv på utveckling från andra traditioner är att det inte är en mog-

nadsteori. En mognadsteori innebär att utvecklingen kommer inifrån och är styrd av biolo-

giska processer. Till exempel Piagets teori, som beskriver hur barnet går igenom olika stadier 

i utvecklingen. Med ett sådant perspektiv på lärande måste man anpassa aktiviteterna efter 

vad barnen klarar av i förhållande till de olika stadierna. Försöker man lära ut kunskaper som 

tillhör en högre nivå än den nivå där barnet är, så är det i stort sätt meningslöst, eftersom bar-

net inte är moget än. Barnet måste ta sig igenom stadierna steg för steg för att kunna utvecklas 

fullt och förstå olika fenomen (Säljö, 2011). 

Vygotskij skrev om den proximala utvecklingszonen. Utvecklingszonerna uppkommer i olika 

aktiviteter och är föränderliga. Det handlar om det närmaste steget i utvecklingen, det som 

individen inte klarar av själv på egen hand, utan behöver stöd för att ta. Det betyder att barnet 

och den vuxne eller ett annat barn, som redan har den kunskapen måste interagera med 

varandra för att komma vidare. Viktiga begrepp inom detta perspektiv är bl.a. verktyg och 

redskap. För att kunna tänka och kommunicera med andra måste människan använda sig av 

olika redskap. Redskapen kan vara både intellektuella och fysiska. Samspelet mellan männi-

ska och verktyg är centralt i denna teori. Genom interaktioner med andra, som barnen utsätts 
för, tar de till sig de sätt att tänka och agera som fungerar i samhället (Säljö, 2000; Säljö, 

2011). 
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Metod 
 

Urval 

Undersökningen genomfördes på en förskola i Mellansverige. Barnen som deltog är födda 

2008 och 2010, alltså fem-sex åringar och tre-fyra åringar. Tre flickor och tre pojkar i den 

äldre gruppen och två pojkar och två flickor i den yngre. Totalt tio barn deltog i undersök-

ningen.  

Evelina 5,5 år, Tilde 6 år, Sara 5,5 år, Emanuel 5,5 år, Christer 5,5 år, Ruben 5,5 år, Daniel 4 

år, Sebbe 3,5 år, Elsa 3,5 år och Malin 4 år. Barnens namn är utbytta mot andra namn som 

inte går att identifiera med barnet.  

I arbetet kommer de att benämnas femåringarna och treåringarna. 

Datainsamlingsmetoder 

Undersökningen genomfördes genom ett experiment där barnen fick undersöka olika fenomen 

och upptäcka samband under temat flyta/sjunka. Barnen erbjöds verktyg i form av en balja 

vatten och föremål av olika densitet. De utforskar och skapar sig kunskaper och står för det 

sociala samspelt. Metoderna som användes var deltagande observation och kvalitativa inter-

vjuer.  

Observation 

Observation som metod innebär att beteenden och skeenden studeras i ett naturligt samman-

hang, i den ordning de inträffar. Det finns två typer av observationer, strukturerade och 

ostrukturerade. I den förstnämnda använder man sig av b.la. ett observationsschema med för-

utbestämda objekt att observera. En ostrukturerad observation används i ett utforskande syfte 

för att kunna få in så mycket kunskap som möjligt, här används inte ett observationsschema. 

Efter att ha valt en ostrukturerad observation för att inhämta så mycket kunskap som möjligt 

blev valet naturligt att vara deltagande i observationen. En deltagande observatör är aktiv och 

delaktig i gruppen, vilket ger en möjlighet att öka mängden information av situationen (Patel 

& Davidson, 2011). Löpande protokoll används för att anteckna händelseförloppet. Johansson 

och Svedner (2010) betonar vikten av att man skriver ner det som verkligen händer och inte 

lägger in eget tyckande. 

Kvalitativ intervju 

Inför denna del av undersökningen har jag använt mig av Doverborg och Pramling-

Samuelssons bok ”Att förstå barns tankar” (2012).  

En kvalitativ intervju kan genomföras på olika sätt. Om intervjuen genomförs på ett så öppet 

sätt som möjligt upplevs det som ett samtal. Syftet med att använda kvalitativa intervjuer som 

metod, är att upptäcka och identifiera egenskaper och kunskaper hos barnen gällande exem-

pelvis olika fenomen. Intervjuaren och intervjupersonerna är medskapare av det samtal som 

sker. Frågestunden och samtalets innehåll är kärnan i intervjun. Barnens uppmärksamhet och 

tänkande blir riktat åt ett specifikt innehåll. (Doverborg & Pramling-Samuelsson, 2012; Patel 
& Davidson, 2011). 



7 

 

Intervjufrågorna är tänkta att bli formulerade under själva undersökningen men några förutbe-

stämda frågor (se bilaga 3) är planerade att ställas i den ordning som barnen är mottagliga. 

Frågorna i undersökningen kan beskrivas som ”låg grad av standardisering”. Intervjuer kan 

även ha olika grad av struktur, en intervju med låg grad av strukturering ger störst utrymme 

för barnen att svara med egna ord (Patel & Davidson, 2011). 

Procedur 

Indelningsvis informerades pedagogerna på förskolan. Efter deras godkännande och samtycke 

utdelades informationsbrev och samtyckeslappar (se bilaga 1 och 2). Undersökningstillfället 

sammanföll med ett skollov då barnantalet i grupperna var mindre. Pedagogerna valde därför 

att välja ut undersökningsgruppen bland de barn som fanns på förskolan dagen för undersök-

ningen. Föräldrarnas skriftliga godkännande inhämtades. Barnen informerades på undersök-

ningsdagen av personalen och sedan av mig och barnen fick lämna sitt muntliga samtycke. 

Den information jag lämnade i samband med att vi startade vår undersökning var en presen-

tation av mig och det skolarbete som jag behövde deras hjälp med. De fick information om 

det kommande experimentet och att min mobiltelefon skulle finnas på bordet för att spela in 

våra samtal, för att hjälpa oss att komma ihåg och för att vi gemensamt skulle lyssna till våra 

samtal efteråt. Alla barnen var positiva inför att delta och de var mycket förväntningsfulla. 

Undersökningen delades in i 4 delar. Inledningsvis fick barnen rita på ett papper vad det 

trodde skulle hända med materialen när de kommer i kontakt med vattnet. Efter att barnen 

ställt sina hypoteser och resonerat kring detta testade barnen materialet för att se om deras 

hypoteser stämde överens med det som skedde. Till sist experimenterade barnen med leran, 

för att se om den kunde flyta och ifall de kunde få burken att sjunka till botten. Dessa tre mo-

ment skedde vid samma tillfälle. Barnen delades slumpmässigt in i par från samma ålders-

grupp, vilket betyder att två barn fick undersöka fenomenen tillsammans. Vid ett senare till-

fälle återkopplades det som skedde tidigare i par aktiviteten, för att åter igen höra deras tan-

kar, men nu efteråt. Vid detta tillfälle var barnen indelade i två grupper, en grupp med alla 

femåringar och en grupp med alla treåringar. Jag tillfrågade barnen om det var okej att jag 

fick märka ut på deras bild vad som var vad, för att jag skulle komma ihåg och få en så kor-

rekt bild som möjligt. Alla barnen var positiva till förslaget, men de nöjde sig inte med att jag 

skrev vid sida av. De bad mig att rita en pil eller ett sträck till förmålet, vilket jag då gjorde. 

Ett rum på förskolan förbereddes. Materialet var en genomskinlig balja, papper och pennor till 

barnen, mobiltelefonen för att spela in samtalen och papper och penna till det löpande proto-

kollet samt flyta/sjunka material så som stenar, kottar, kapsyler i plast, skruvar, gem i plast 

och metall, lera och en plast burk, allt stod färdigt på ett bord när barnen kom in i rummet. 

Doverborg och Pramling-Samuelsson (2012) beskriver i sin bok om hur man kan gå tillväga i 

det praktiska arrangemanget kring samtal med barn. De skriver att man ska hitta en lugn plats 

så att barnen kan koncentrera sig och att den tekniska utrustningen och materialet skall finnas 

på plats innan barnen kommer. Jag hade testat att det fungerade att spela in på mobiltelefonen 

och att det blev bra ljud, med tanke på att vissa barn kan prata tyst och en del ”sluddrigt”.  

Doverborg och Pramling-Samuelsson (2012) skriver även om vikten av att ha ögonkontakt 

med barnen under hela samtalet. Bordet var därför organiserar så att barnen skulle sitta bred-

vid varandra och mittemot mig så att ögonkontakt kunde hållas med båda barnen. 
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Materialet och tillvägagångssättet med undersökningen presenterades för barnen. När barnen 

var nöjda med svaren på de frågor de ställt så började de rita sina hypoteser om vart de trodde 

att materialet hamnar i baljan om man släpper ner det.  

Barnen ställde hypoteser och ritade upp det på ett papper samtidigt som de diskuterade med 

varandra. Genom att låta barnen få ställa egna hypoteser så får de tillfälle att ställa frågor och 

utveckla en grundläggande naturvetenskaplig förmåga (Thulin, 2010). De använde sig av en 

form av estetisk lärprocess genom bildskapandet av hypotesen, som gör fenomenen mer le-

vande, gripbara, synliga och samtalsbara. Barnens erfarenheter blir tillgängliga och man kan 

se kopplingar mellan det enskilda barnets personliga erfarenheter och föreställningar och 

andra barns förståelse av samma fenomen. Barnets kunskaper och tankar blir tillgängliga för 

dem själva och för de andra barnen (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003; Saar & Nordberg, 

2014). 

Samtalen spelades in på min mobiltelefon och kommer att raderas när resultaten är redovi-

sade. Doverborg och Pramling-Samuelsson (2012) belyser fördelarna med att spela in samta-

let. Samtalen varierade i tid allt ifrån 15 min till 45 minuter. 

Eftersom det var tio barn som deltog blev det fem par och fem gånger som samma aktivitet 

genomfördes. Återkopplingen skedde i en större gruppintervju, treåringarna för sig och femå-

ringarna för sig. De fick börja med att titta på sina hypotes-papper och sortera materialet i två 

högar – flöt respektive sjönk. För att sedan föra en diskussion kring materialet och deras egna 

uppfattningar och teorier om materialet. Genom en gruppintervju får barnen möjlighet att dis-

kutera med varandra om vad som hände den gången de experimenterade och jämföra och få 

nya frågor och funderingar. Enligt Doverborg och Pramling-Samuelsson (2012) innebär detta 

att barnen kommer att kunna påverka varandra och lära av varandra. (Doverborg & Pramling-

Samuelsson, 2012). 

Databearbetning 

Undersökningstillfället spelades in med mobiltelefon så att allt som sades kom med. Det lö-

pande protokollet innehöll anteckningar om vad barnen gjorde vid ex. tysta stunder eller då de 

visar upp saker. Efteråt transkriberades samtalet på datorn så att allt material fanns på samma 

dokument innan det skulle analyseras. Materialet skrevs ut från datorn och bearbetades.  Olika 

ämnen ringades in utifrån syfte och frågeställningar samt utifrån genomförandet av undersök-

ningen. Ett utkast på rubriker formulerades utifrån detta. Materialet stukturerades upp under 

rubrikerna för att få en överblick av datan. 

Etiska hänsynstaganden 

Alla som är delaktiga inom ett forskningsarbete omfattas av individskyddskravet, vilket inne-

bär ett skydd mot otillbörlig insyn och för att individen inte ska utsättas för någon form av 

fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta krav kan konkretiseras i fyra 

allmänna huvudkrav: information, samtyckes, konfidentialitets och nyttjande-kravet (Patel & 

Davidson, 2012; Vetenskapsrådet, 2002). 

 Informationskravet – Alla berörda har blivit informerade om syfte och tillvägagångs-
sätt, både via brev och genom muntlig information. Barnen och föräldrarna har fått 

veta att det är frivilligt att delta och att det finns möjlighet att avbryta sin medverkan 

när som helst. Information om att materialet enbart kommer att användas till examens-
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arbetets syfte och när rapporten är publicerad och godkänd kommer allt material att 

förstöras. 

 Samtyckeskravet – Eftersom barnen är under 15 år så ska samtycke inhämtas från för-

äldrarna och de har både blivit informerade via brev och genom muntlig information. 

Även barnen har tillfrågats vid undersökningstillfället om de vill vara delaktiga eller 

inte. 

 Konfidentialitetskravet – Alla uppgifter kommer att förvaras hemligt och ingen annan 
kommer ha tillgång till materialet. Namn och platser kommer att bytas ut och det 

kommer inte att kunna gå att identifiera någon i det färdiga arbetet. 

 Nyttjandekravet – Detta krav innebär att de uppgifter som framkommit i undersök-
ningen endast kommer att användas i denna rapport. 
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Resultat och analys 
 

Par aktiviteten 

Evelina och Tilde, 5 och 6 år 

Tilde skapade sin hypotes snabbt och genomtänkt, Evelina var noggrann i detaljerna samtidigt 

som hon tänkte igenom sina beslut. Det ledde till att Tilde blev otålig och frågade fyra gånger 

om det inte var dags att testa hypoteserna, hon frågade även Evelina två gånger om hon inte 

var klar snart. När de båda hade ritat klart, så testade de samtidigt varje sak och kom fram till 

att de hade rätt eller fel genom att utbrista ”neeej” och ”jaaa”. Anledningen till varför saker 

sjunker respektive flyter är att det är olika tungt och hårt enades de om. 

- Jaha, det är för att den är mycket hårdare som gör att den sjunker, sa Tilde om varför 

metall-gemet sjönk men inte plast-gemet. 

 

För att få leran att flyta hämtade Evelina kavlar och knivar för att lösa problemet. Båda bör-

jade med att platta ut lerklumpen för att sedan efter försöket konstatera att leran inte flöt, ”för 

att den var platt” och testade sedan att göra om den till en skål. Men väggarna på skålen blev 

ihåliga, vilket ledde till att skålen tog in vatten. För att få burken att sjunka så hämtade båda 

barnen stora och små magneter ifrån avdelningen, antagligen har de redan en uppfattning om 

att magneter är tunga och kommer garanterat att få burken att sjunka. 

Emanuel och Sara, 5 år. 

Emanuel valde bara att rita ut några saker på sitt hypotes-papper medan Sara valde att rita ut 

några flera men inte alla. De checkade av sina gissningar och sedan testade de, de andra ting-

en. Emanuel hade ”alla rätt”, Sara fokuserade på hennes ”rätt” likaså och de jämförde med 

varandra vad de trodde och skrattade åt att Sara trodde att pinnen skulle sjunka. Barnens refe-

rensramar om varför saker och ting flöt var för att de ”var litet”. 

- Vissa pinnar brukar sjunka till botten… tror jag, sa Sara under hypotes-ritningen. 

Men efter en blick på Emanuels papper där pinnen låg på ytan la Sara till ”tror jag”. 

 

För att få leran at flyta kom Sara på att om man lägger mycket lera i en säck så flyter det. Hon 

erbjöds en platspåse och la i leran och leran sjönk till botten men ena delen av plastpåsen flöt 

på ytan. Efter en stund så höll hon leran i vattnet och tryckte fast leran mot väggen av baljan 

så leran fastnade, då flöt den ansåg båda barnen och de tryckte fast mera lera på väggen. Efter 

en stund plockade de ner leran och Sara vek ihop plastpåsen och la den på vattnet med leran 

ovanpå.  

- En båt blev det, utbrast Emanuel.  
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Ruben och Christer, 5 år 

När de här två barnen undersökte låg fokus på plasket som blev när materialet mötte vatteny-

tan. De inledde med att rita och tala om vad de trodde om materialet. De refererade till hur 

tungt materialet var och hur ”inte tungt” det som flöt var. 

- Den sjunker, den sjunker, den sjunker, den sjunker, sa Ruben för varje bit av lera han 

släppte ner i vattnet. 

- Ja, all lera sjunker liksom, avbröt Christer irriterat. 

- Den sjunker, den sjunker, den sjunker, fortsatte Ruben glatt och testade vidare. 

 

Sebbe och Daniel 3 och 4 år 

Barnen valde att diskutera igenom allt material och känna och kolla vad det var för något in-

nan de började ställa hypoteserna. De använde ordet ”tror” flitigt och berättade för mig vad de 

trodde skulle ske med materialet när de mötte vattenytan. Båda barnen ritade ut allt material 

på pappret men i några få fall beskrev de motsatsen exempelvis: 

Daniel: Jag tror skruven kommer flyta… nej de tror jag inte 

Sebbe: Jag tror de 

Sebbe talade om att han trodde att skruven skulle flyta, men han ritade ut den närmare botten 

på bilden, så att de såg ut som att han trodde att den skulle sjunka. Jag valde att gå efter deras 

ord, vad de berättade om materialet i de fallen de skiljde sig åt. De fallen var dock väldigt få. 

Daniel berättade om en upplevelse till sjöss med sin farmor och farfar, då han hade sett pinnar 

flyta på vattnet vilket stärkte hans teori och resonemang kring pinnen som material. Båda bar-

nen använde begreppen hård och platt, för att beskriva vad det var som skedde. 

När barnen skulle få leran att flyta refererade även Daniel här till sjön och en båt, han skulle 

testa att forma leran till en båt – för den flyter. Sebbe delade leran i mindre bitar för att se om 

den flöt för att sedan övergå till att göra hål i leran med en ”grillpinne”. Därefter övergick 

lerbitarna till att bli fiskar som barnen försökte fiska upp med ”grillpinnen” och en sked och 

Sebbe gjorde vågor i baljan. 

Elsa och Malin, 3 och 4 år 

Innan aktiviteten drog igång förklarade Elsa för mig att saker som flyter måste kunna simma 

och saker som sjunker inte går att plocka upp igen. Vilket ledde till att jag inledde med att 

diskutera med barnen om vad begreppen sjunka och flyta innebär. 

Elsa började genast rita ut saker på pappret, både de som skulle vara med och andra saker som 

hon tyckte skulle vara med. Malin ville inte rita till en början, för att hon inte visste hur man 

ritade. Där fick både jag och kompisen Elsa lyfta Malin i tron på sig själv och på att hon visst 

kan. När Malin väl började rita, ritade hon allt material som låg framme på bordet och var 

snabb på att testa allt och se vad som skedde.  

- För att den har mycket plats och mycket kott-sån där som sticker ut, beskrev Elsa om 

varför kotten flyter. 
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Uppdraget att få leran att sjunka tog de emot engagerat och började genast dela leran i mindre 

bitar och rulla bollar och korvar. När de sjönk gjorde de nya och större bollar och korvar tills 

leran tog slut och konstaterade att leran inte kunde flyta hur stora eller små bollar och korvar 

de än gjorde.  

- Den kan inte flyta, för den har inga armar, sa Elsa om leran. 

Barnens hypoteser 

Utifrån diagramen nedan ser vi att det är fler femåringar än treåringar som valde att inte 

gissa/utelämna vissa föremål. Vi ser även att treåringarna tror att fler saker kommer sjunka än 

vad femåringarna tror (se bilaga 3 för bilder av barnens hypoteser). 
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Återkopplingen 

Återkopplingen skedde i större grupp. Treåringarna som var fyra stycken och femåringarna 

som var sex stycken. Materialet som de hade använt och deras teckningar låg på bordet fram-

för dem. 

Femåringarna berättade för varandra om par aktiviteten, de jämförde sina hypotes-papper och 

försvarade sina kunskaper och tankar. De intresserad sig för hur många antal ”rätt” de hade 

haft. Treåringarna däremot fokuserad på nuet, de diskuterade materialet framför dem på bor-

det och om tillfället innan i allmänhet. 

Vilka begrepp använder sig barnen av för att förstå och förklara 

fenomenet flyta/sjunka? 

Alla barnen använde sig av begreppen hård, tung, lätt, flyta, sjunka, liten och stor för att 

beskriva och förklara vad de trodde, varför och vad som hände i aktiviteten.  

 

Tilde: Stenar dom är tunga så dom kan inte flyta, allting sjunker ner för dom är tunga. 

Vissa grejer som man sätter så här (håller en sten i höger hand och en kork i vänster) 

och så ser vilken som är tungast är den här tungast (håller upp stenen). 

 

Medforskare: Ja, den är tyngst, men varför då? 

 

Tilde: Ja för att den är, hur ska man säga de, den brukar liksom vadhettere, den är 

hård. Och den här är inte lika hård som stenen (visar upp korken) för att den är ju 

mycket hårdare (stenen). 

   

De yngre barnen använde sig även av begreppen uppe, nere, platta, kantig, rund, simma och 

”inga armar” för att beskriva materialet i kontakten med vattnet.  

 

Daniel: Sebbe, jag tror du måste platta den istället, då tror jag att den flyter 

 

Elsa: Den hamnar här… nere… 

 

Malin om varför korken flöt: För att den är rund. 

 

Alla barnen använde sig av begreppen jätte, pytte eller lagom före de andra begreppen, för att 

förtydliga hur mycket/lite av något eller hur tungt/lätt något var.  

 

Evelina: Jag vet att pinnen hamnade här, och den flöt. 

 

Tilde: den sjönk inte. 

 

Evelina: ja för att den är så här jätte lätt och den här är jätte tung (visar stenen i ena 

handen och pinnen i andra) 

 

Christer om varför korkarna flyter: Dom var lagom tunga. 
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Skillnader/likheter mellan åldersgrupperna 

En tydlig skillnad mellan treåringarna och femåringarna var att de äldsta var bekymrade över 

om de skulle ha rätt eller fel och vad kompisen skulle tycka, medan de yngre barnen var spon-

tana och talade och ritade direkt.  

Sara, 5 år: Vissa pinnar brukar sjunka till botten (kollar snabbt på Emanuels teck-

ning)…. Tror jag… 

Vid återkopplingen var femåringarna snabba med att tala om vilka saker de hade haft rätt på 

samt vilken kompis som hade haft fel och på vad. Treåringarna fokuserade inte så mycket på 

sina gissningar eller på om de hade haft rätt. De diskuterade med varandra om händelsen i 

allmänhet.  

Emanuel, 5 år: Men Sara hade fel om pinnen, hon trodde att den skulle ner till botten 

men den flöt. 

Ruben, 5 år: Jag hade också rätt, den flöt.  

En annan skillnad är att de yngre barnen använde sig av flera begrepp för att beskriva och bli 

förstådda i jämförelse med de äldre barnen som höll sig till några få och förstärkte dem ge-

nom att använda begrepp som talar om mängden av något. Tre av treåringarna använder här i 

exemplet nedan begreppen: upp, stor, rund, ring, hård, kantig, poff och marken för att besk-

riva samma fenomen.  

Sebbe, 3 år: jag tror att den hamna upp 

Daniel, 4 år: jag gör en stor rund ring här uppe 

Elsa, 3 år: Dom är hårda och kantiga och sen poff ner så hamnar de på marken. 

Här nedan beskrivs fenomenet enbart med begreppet tung och med begreppet inte för att för-

tydliga. 

Evelina, 5 år: om dom är tunga så kommer de ner o är dom inte tunga kommer de inte 

ner. Den är tung och vattnet är inte så tungt. 

 

Tilde, 6 år: den är tung för att den har jättemycket vatten i sin (leran som skapades till 

en skål har mycket vatten i sig). 

Evelina, 5 år: Jag måste tvätta den då. 

Tilde, 6 år: Jag kan göra en boll o göra ett litet hål i den. 

Evelina, 5 år: vad skulle du göra? 

Tilde, 6 år: Den får vara smal – inte tjock… den sjunker ju.. men varför!! 

Även här beskrivs fenomenet med tung och där begrepp för mängden beskrivs, alltså jätte-

mycket, liten, smal, tjock. 
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Ytterligare en skillnad var att de äldre barnen efter varje moment ofta undrade vad som skulle 

hända härnäst. De yngre barnen tog sig an materialet och började leka andra lekar ex. Sebbe 

och Daniel började ta upp leran efter att de hade experimenterat med den. Helt plötsligt blev 

det fiskar som skulle fiskas upp och det kom vågor i baljan och ett nytt utforskande började. 

Evelina, 5 år: Vad ska vi göra nu? 

Medforskare: Testa och undersöka de andra materialen om ni vill 

Evelina, 5 år: Ja, men efter de då? Vad händer sen? 

 

Sebbe, 3 år: oj jag fångade en blöt fisk. 

Daniel, 4 år: Ja kolla, kolla min. 

En likhet mellan grupperna var att båda var lika engagerade och intresserade. De tog sig an 

materialet och mig med öppna armar och vågade uttrycka egna tankar och idéer. Ingen lät sig 

störas av kunskapen av att vara iakttagen av mig eller av att samtalen spelades in. De delade 

även med sig av personliga erfarenheter i relation till aktiviteten. 

Daniel, 4 år: Jag tror… att förut när jag varit ute på sjön med farmor och farfar har 

jag sätt flytande pinnar. 

 

Tilde, 6 år: om man stoppar i ett rör som är helt så där på sidorna och tar i en peng 

och sätter i den i vattnet och sjunker ner den så där så väntar man några minuter så tar 

man ut pengen – är den blöt eller torr? 

Medforskare: oj, det vet jag faktiskt inte 

Tilde, 6 år: Torr 

Medforskare: Är den torr? Jaså, de måste vi testa! 

Tilde, 6 år: Ja men då måste man ha ett rör… och en peng, det är ingen sån här lapp 

så, så. 

Under aktivitetens gång så ställdes även frågor riktat till mig. Femåringarna frågade om akti-

viteten och om händelseförloppet. Treåringarna ställde även de frågor om aktiviteten och om 

det som skedde, men de frågade även mig om personliga saker, exempelvis vart jag bodde, 

om jag hade några husdjur m.m.  

Resultat sammanfattning 

I studien visar det sig att barnen har mängder av tankar och kunskaper kring fenomenet 

flyta/sjunka. Kunskaperna hos barnen är förankrade i tidigare erfarenheter och tankarna 

formulerades i stunden men med koppling till kunskaperna. 
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Barnen använder sig av begreppen hård, tung, lätt, flyta, sjunka, stor och liten för att beskriva 

vad som händer med materialet i mötet med vattnet. Alla barnen använder även begreppen 

jätte, pytte och lagom för att förstärka eller förtydliga något av de tidigare nämnda begreppen. 

Treåringarna använde även begreppen uppe, nere, platta, kantig, rund, simma och ”inga 

armar” för att ytterligare beskriva fenomenen. 

 

Utifrån diagrammen på sida 12 blir det tydligt att se att treåringarna tror att fler saker kommer 

att sjunka än vad femåringarna tror. Vi ser även att femåringarna utelämnar och/eller väljer att 

inte rita flera av materialen i sina hypoteser i jämförelse med treåringarna. Ytterligare 

skillnader och likheter som framkom mellan åldersgrupperna var: 

  

 Att femåringarna vid återkopplingstillfället resonerade kring vad som var rätt respek-

tive fel och de funderade över vad kompisarna skulle tycka. Treåringarna var mer 

spontana och talade och ritade öppet kring vad det trodde, både under par aktiviteten 

och under återkopplingstillfället. 

 Treåringarna använde sig av flera olika begrepp för att beskriva skeendet. Femåring-

arna använde sig av färre antal begrepp, men förstärkte begreppen genom att säga 

”jätte”, ”pytte” och ”lagom”. 

 Femåringarna ställde frågor och undrade vad som skulle ske härnäst i försöket och 

undersökningen. Medan treåringarna hittade på egna saker att utforska och undersöka. 

När undersökningstillfället var slut så gick femåringarna och tvättade sig och återgick 

till deras barngrupp, medan treåringarna kom på nya lekar med materialet framför 

dem. 

 Femåringarnas frågor under aktiviteten rörde materialet i aktiviteten och aktivitetens 

upplägg. Treåringarnas frågor var främst riktade till mig som person, vart jag bodde, 

ifall jag hade djur/barn osv. 

 Likheten mellan åldersgrupperna och barnen var att de var lika engagerade, intresse-

rade och modiga. De tog sig an aktiviteten med öppna armar och vågade uttrycka egna 

tankar och idéer, trots att de visste att jag spelade in allt och antecknade vid alla till-

fällen. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion  

Undersökningen genomfördes inledningsvis med deltagande observationer. Fördelen att vara 

delaktig är att under händelsen kunna ställa fördjupande frågor t.ex. hur de tänkte. Elstgeest 

(1996) betonar vikten av att pedagogen ska visa intresse för lärandeobjektet. Om pedagogens 

intresse är äkta skapar det förtroende för barnen och barnen känner att de kan diskutera fritt 

och öppet (Elstgeest, 1996). Pedagogen får en deltagande roll i undersökandet. En nackdel 

med metoden är man lätt kan påverka situationen genom att ställa för ledande frågor. Trots 

medvetenheten om att de frågor som ställs bör vara beskrivande frågor hände det att barnen 

fick frågor om sakerna flöt eller sjönk trots att svaren varit enbart ja eller nej.  

Intervjuer i en större grupp valdes för att barnen skulle få utbyte av varandra och få nya idéer 

och tankar. Där betonar Doverborg och Pramling-Samuelsson (2012) vikten av att vara med-

veten om de mekanismer som styr en grupp (Doverborg & Pramling-Samuelsson, 2012). Det 

blev snabbt tydligt vilka barn som tog till orda och berättade och förklarade och vilka som 

behövde lite extra uppmärksamhet med frågor om tankar och funderingar. Fördelen med att 

ha en gruppintervju är att barnen blir medvetna om att det finns olika sätt att tänka och reso-

nera, vilket kan leda till en annan förståelse av lärandeobjektet (Doverborg & Pramling-

Samuelsson, 2012). En nackdel är att det ibland blev svårt att avgöra om de uttryckte eget 

tyckande eller enbart höll med kamraten, då de gav ett ”Jag tror detsamma”-svar och inte ut-

vecklade det med egna ord. 

Undersökningen gjordes i två olika rum, ett rum med femåringarna på deras avdelning och ett 

rum med treåringarna på deras avdelning för att skapa trygghet, genom att vara på en för dem 

känd plats. Ett problem uppstod dock under det första undersökningstillfället då barnens akti-

vitet stördes vid tre tillfällen av personer som inte bedömde behovet av ostörd miljö på samma 

allvar. Vid första tillfället kom en städerska förbi och undrade ”vad vi gjorde” samt undrade 

vad barnen hade planterat. Andra gången vi blev avbrutna var när en pedagog från en annan 

avdelning kom in och undrade om jag hade ”sett en plåtburk”. Tredje och sista gången så 

knackade kompisarna från avdelningen på fönstret och Evelina och Tilde skrek i kör att de 

skulle gå. Sista problemet löstes med att dra ner persiennerna medan i de två första stör-

ningsmomenten tvingades vi engagera oss i och försöka ge svar på deras frågor. Lärdomarna 

från störningsincidenterna är att berätta tydligt för alla på förskolan när undersökningstill-

fällen ska ske, samt stänga en dörr för att förtydliga och förstärka. Sätta upp en lapp på dörren 

om att vi inte vill bli störda. Pedagogerna och barnen hade informerats om försöken, men ty-

värr hade informationen inte nått hela förskolan vid vårt första undersökningstillfälle. Med 

ytterligare information kunde försöken fortsätta utan störande inslag. Doverborg och Pram-

ling-Samuelsson (2012) skriver att en lugn plats är av stor betydelse för att barnen ska kon-
centrera sig och fokusera på lärandeobjektet. Vid resterande undersökningstillfällen så var jag 

tydligare med att tala om att vi inte ville bli störda. En filt spändes upp vid dörrhålet för att 

förtydliga och förstärka. På treåringarnas avdelning blev det spännande att ta reda på vad som 

fanns bakom skynket, vilket ledde till att alla barn som var inne vid tillfället fick kika in en 

kort stund för att stilla nyfikenheten för ett tag.  
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I undersökningen valde jag att låta barnen rita och gissa vad de trodde skulle hända med 

materialet i baljan. Det är en form av estetisk lärprocess. Erfarenheterna blir tillgängliga så att 

man kan använda dem. Man använder sig av bilder av olika slag för att göra kopplingar mel-

lan personliga erfarenheter och föreställningar och andras förståelse av liknande sammanhang. 

Vid återkopplingen använde sig barnen av sina teckningar som de visade upp för varandra och 

berättade vad de trott och vad som hänt. De konstruerade både gamla och nya kunskaper till-

sammans. Genom estetiska lärprocesser gör man fenomen levande och gripbara, men också 

synliga och samtalsbara. När man medierar sina upplevelser, känslor, tankar och kunskaper 

blir de tillgängligare för en själv och för andra (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003; Saar & 

Nordberg, 2014). Kopplat till det sociokulturella perspektivet på lärande så använde barnen 

olika redskap för att kommunicera och bli förstådda. De använder sig både av fysiska och 

psykologiska redskap. Fysiska i form av penna och papper och psykologiska i form av tän-

kandet och språket (Säljö, 2011). 

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten av materialet anser jag vara hög då alla samtal är inspelade med mobiltelefon 

och ordagrant transkriberade direkt efter undersökningstillfällena. Anteckningarna i det lö-

pande protokollet som gjordes under observationstillfället sammanställdes i transkriberingen 

så att all data samlades i samma dokument. Materialet har behandlats enbart av mig och för-

varats där enbart jag har tillgång till det. 

Undersökningen genomfördes dock dagarna omkring en högtid vilket ledde till att det fanns 

en begränsad grupp med barn. Tio barn deltog varav det var fyra yngre barn och sex äldre. 

Undersökningens resultat baseras enbart på dessa barn och deras uppfattningar och resone-

mang i förhållande till den här situationen. Som observatör kan händelserna ses ur olika syn-

viklar vid de olika tillfällena med barnen, exempelvis skillnaden mellan treåringarna och 

femåringarna då treåringarna utforskade materialet i sig och femåringarna sökte svar.  

 

Resultatdiskussion 

Par aktiviteten 

Med utgångspunkt och inspiration hämtad ifrån tidigare forskning och litteratur om vattenlek 

som aktivitet (McDonald, 2012; Pramling & Pramling-Samuelsson, 2001; Pramling-

Samuelsson, m.fl., 2008), skapade jag en egen form av aktiviteten som barnen fick möta till-

sammans med mig. Barnen fick undersöka olika fenomen och upptäckte olika samband under 

temat flyta/sjunka. De fysiska verktygen tillhandahölls av mig och barnen använde sig av 

verktygen som var tillgängliga samt hämtade egna verktyg för att utforska, skapa eller om-

skapa sin kunskap. Barnen stod för det sociala samspelet. De diskuterade med varandra och 

ställde många frågor och berättade olika berättelser och delade med sig av egna erfarenheter 

under par aktiviteten – jämförelsevis med återkopplingen i större grupp. De resonerade och 

drog sedan slutsatser när de väl testat materialet. Som Thulin (2010) uttrycker det så kan bar-

nens frågor och berättelser ses som barnens sätt att förstå och/eller intressera sig för något 

(Thulin, 2010).  
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Barnen utförde aktiviteten två och två, vilket jag tyckte var en fördel, både för deras skull och 

för mig som observatör.  Det var lättare att följa med i resonemangen och anteckna när de 

bara var två barn i jämförelse med återkopplingen där de var fyra respektive sex barn vid 

varje tillfälle. 

Återkopplingen 

Under återkopplingen som skedde i större grupp (femåringarna för sig och treåringarna för 

sig) jämförde de sina hypoteser med varandra mycket mer än när de var två och två. Detta var 

efter aktiviteten och de ville ”kolla upp” varandra. Under par aktiviteten så hade barnen en 

dialog med varandra hela tiden, även om de inte alltid tyckte lika. Eftersom det i uppföljning-

en var fler barn i gruppen ville man veta vad de andra barnen, som inte var med under par 

aktiviteten, hade gjort. Som ansvarig försöksledare, väckte detta tankar omkring hur barnen 

upplevde återkopplingen i den större gruppen. Skulle resultatet blivit annorlunda om detta 

skett i par gruppen eller skulle aktiviteten som helhet skett i större grupp?  

I slutet av återkopplingen sa ett av barnen att de ville göra aktiviteten igen, efter att ha hört 

hur ett annat barn fick leran att flyta. Återkopplingen i gruppen gav nya idéer och intressen 

hos barnen och de ville genast på nytt pröva sina kunskaper och tankar.  

Samarbete 

Barnen hjälpte och tipsade varandra under aktivitetens gång, de lär av varandra. Peer tutoring 

är ett begrepp som används för att beskriva samspelet mellan ett barn som instruerar och lär 

ett annat barn något som det barnet ännu inte kan eller klarar av. Kopplat till det sociokultu-

rella perspektivet tar begreppet sin utgångspunkt i den proximala utvecklingszonen. När bar-

nen samspelar med varandra och hjälper varandra utvecklas nya tankemönster och de utbyter 

idéer med varandra. De utvecklar också olika förmågor, bl.a. att försvara sina åsikter och om-

pröva sina egna uppfattningar och de lär sig att se värdet i andras idéer. Det krävs då att en 

pedagog finns där och uppmuntrar till samarbete och stöttar vid behov. Pedagogen är den som 

medvetet kan skapa situationer för barnen där de måste samarbeta och pedagogens roll blir 

betydelsefull för barnens utveckling (Williams, Sheridan & Pramling-Samuelsson, 2000). 

Harlen (1996) betonar dock vikten av att det är barnen själva som måste arbeta fram resultatet 

för att förstå innebörden av något. 

Medforskare: Hur blev det nu? Kunde leran flyta? 

Barnen i kör (ohörbart vilka): Nääää 

Emanuel: Bara om man hade en påse 

Tilde: vadå för påse 

Medforskare: Sara och Emanuel, vill ni berätta hur ni fick leran att flyta? 

Sara: Vi fick den att flyta för att jag sa att man kanske kan ta en plastpåse för då kanske 

de blir lättare och då gjorde jag det de också. 

Emanuel: Ja för att påsen den sjönk inte, bara lite 

Evelina: vi vill göra en gång till!! 
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Barnen ökar sin förståelse med hjälp av varandra. Barnens tankar och kunskapsskapande gyn-

nas genom att de byter erfarenheter med varandra genom kommunikation och samspel (Har-

len, 1996). Drivkraften inom naturvetenskapen är nyfikenheten att veta mer om samband mel-

lan sig själv och sin omvärld. I förskolans värld handlar det om att vardagsfenomen och om-

givningen undersöks (Utbildningsdepartementet, 2010).  

Möjligheter till fysik i förskolan 

Genom vattenleken i förskolan möter barnen olika fysikaliska fenomen. Aktiviteter som be-

handlar flyta och sjunka handlar egentligen om densitet och ytspänning. Det kan vara svårt 

(om ens möjligt?) för barnen i förskoleåldern att förstå innebörden av densitet och andra be-

grepp som förklarar olika fysikaliska fenomen. Både Thulin (2010) och Pramling och Pram-

ling-Samuelsson (2001) betonar i sina artiklar att barnet inte lär sig konceptet bakom Archi-

medes princip eller innebörden av densitet, men att de möter fenomenen och tar sina första 

steg emot kunskapsskapandet inom fysiken genom utforskandet i den här typen av aktivitet 

(Pramling & Pramling-Samuelsson, 2001; Thulin, 2010). Fokus i utforskandet ska ligga på att 

bekanta sig med de olika processerna och fenomenen som uppstår (Utbildningsdepartementet, 

2010). Förskolans uppgift blir att skapa och inleda ett kunnande om olika fenomen och pro-

cesser bl.a. inom naturvetenskapen (Thulin, 2010). 

När barnen utforskade materialen i relation till vattnet så uppstod flera andra funderingar. Det 

öppnar upp för andra fysikaliska fenomen som aktiviteten skulle kunna bygga vidare på. Bar-

nen diskuterade om skruven och magnetism. Två barn hämtade magneter för att ha något 

tungt. De resonerade om egna erfarenheter och upplevelser. Några barn började göra vågor i 

vattnet och tittade på hur materialet rörde sig på vattenytan. 

Sara: undra vad skruven gör? 

Emanuel: Nu lägger jag i den 

Sara: Den är magnetisk och då sitter de fast på botten, även fast de inte är magnetiska 

där så kommer de. 

Som pedagog i förskolan ska vi introducera nya fenomen, förklaringar och artefakter för bar-

nen. Det är viktigt att barnen får möta olika fenomen tidigt i ålder genom olika experiment 

eller i vardagen, för att få en förståelse av naturvetenskapliga samband och förklaringar längre 

upp i åldrarna. Förståelsen är en process som skapats genom att barnen har fått erfara nya 

upptäckter och ersätta eller förstärka gamla kunskaper (Siraj-Blatchford, 2001; Thulin, 2010). 

För personalen i förskolorna finns här stora möjligheter att utveckla naturvetenskaplig förstå-

else i en så allmänt förekommande och ”enkel” aktivitet som vattenlek. Pedagogerna har en 

central roll i barnens lärande. I en aktivitet som denna och likande är det pedagogen som rik-

tar barnets fokus mot något och gör att barnet blir medveten som olika aspekter i vardagen. 

Det kan leda till att barnen blir mer intresserade av omvärlden och de olika fenomenen som 

finns omkring oss (Pramling & Pramling-Samuelsson, 2001). Arbete med naturvetenskap 

tilltalar barnens naturliga upptäckarglädje (Pramling-Samuelsson, m.fl., 2008).  

Som pedagog är det viktigt att ha ett utforskande arbetssätt. Genom att använda sig av ett ut-

forskande arbetssätt i förskolan söker man kunskap tillsammans med barnen. Ett sådant ar-

betssätt kan jämföras med ett naturvetenskapligt arbetssätt, där båda handlar om att utfors-
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kande, undersökande och experimenterande för att söka svar och lösningar på forskningspro-

blem (Elfström, m.fl., 2008).  

Rätt eller fel? 

Alla barn ville inte gissa på allt material. En tolkning om varför de reagerade så kan vara osä-

kerheten om vad som skulle hända med materialet men kanske också en rädsla för att ha fel. 

Elva gånger valde femåringarna att inte gissa eller rita. Medan treåringarna bara avstod en 

gång (se diagram på sida 12 för tydligare bild). Femåringarna talade om rätt och fel, och jäm-

förde med varandra. Det stärkte min misstanke att det fanns rädsla hos de äldre barnen för att 

”ha fel”. De uppmuntrades att gissa, men man ska respektera deras val. Doverborg och Pram-

ling-Samuelsson (2012) betonar i sin bok vikten av detta, eftersom frågorna kan vara känsliga 

för barnen. Om en kommentar pressas fram kan det hämma deras vilja till kommunikation. 

Barnen kan välja att inte berätta mer, alternativt avbryta eller gå. Genom att respektera barnen 

och deras känslor byggs en relation mellan försöksledaren och barnen. Detta är något som 

Elstgeest (1996) också förespråkar.  

Slutsats 

Barnens tidigare kunskap om varför saker och ting sjunker respektive flyter, är för att tunga 

saker sjunker och att lätta saker flyter. Det som sedan ställer till det är när en lätt skruv sjun-

ker till botten – varför gör den det? Den som är lätt? Då utvecklar barnen sina tankar och idéer 

om skruven och försöker hitta en förklaring. Den är gjord av metall och därför sjunker den, 

för att metallen är hård. Kopplat till det sociokulturella perspektivet kan vi se att barnen skap-

ar kunskap och utvecklas genom att vara deltagande i olika sociala praktiker. De använder sig 

av olika redskap både fysiska och psykologiska för att förstå sig på omvärlden och det är en 

process som ständigt pågår (Säljö, 2011). 

Att barnen ska förstå varför dessa fenomen sker, alltså innebörden av densitet och vattnets 

lyftkraft är inte greppbart ännu. Barnen skapar och omskapar däremot kunskap om detta fe-

nomen, som sedan ligger till grund för vidare utveckling och förståelse (Pramlig & Pramling-

Samuelsson, 2001; Thulin, 2010). Förskolans styrdokument poängterar att även om barnen 

inte uppfattar fenomenet för vad det egentligen är, så bekantar sig barnen med de olika pro-

cesserna och fenomenen som sker. Det blir en grund för vidare utveckling (Utbildningsdepar-

tementet, 2010). 

Treåringarna och femåringarna resonerade generellt på samma sätt. De använde begrepp som 

flyta, sjunka, lätt, tung, hård för att beskriva vad som skedde. Även andra begrepp som liten, 

stor, uppe, nere, platta, kantig, rund, simma och inga armar användes för att ytterligare besk-

riva och förklara utfallet. Det som skiljer sig mellan åldersgruppernas resonemang är hur ut-

förligt de beskrev fenomenen som uppstod.  Barnen visar även på att de har egna erfarenheter 

med sig i bagaget och att de erfarenheterna spelar in på hur de upplever och ser på fenomenen 

som uppstår. Exempelvis: Daniel har erfarenheter av en båtupplevelse, Sara av något hon sett 

förut, Emanuel uttrycker att han ”redan vet” hur materialet kommer te sig i kontakt med vatt-

net och Elsa berättar för mig att saker som sjunker aldrig kommer upp igen. 

Genom min studie blir det tydligt att vattenleken är ett utmärkt pedagogiskt instrument för att 

väcka barnens lust till utforskande och kunskapsskapande. Som blivande pedagog blir jag 

observant på hur stora möjligheter det finns att lyfta fram fysikaliska kunskaper ”ur en vatten-
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balja”. Den stämmer väl överens med läroplanens målsättning om möjligheten till förståelse 

av olika naturvetenskapliga fenomen (Skolverket, 2010).  

Fortsatt forskning 

Det finns många sätt att utveckla aktiviteter omkring fysik i förskolan – men också stora möj-

ligheter att utveckla en process omkring en enstaka aktivitet. I försöket med vattenlek kan 

man exempelvis fortsätta med temat densitet och vattnets lyftkraft. En kotte som får ligga i 

vattnet i flera dagar - vad händer? Material för experiment finns såväl i förskolan som i 

närmiljön, förskolans gård eller utflyktsmålet vid en sjö. 

Undersökningen kan göras utifrån olika perspektiv och med olika metoder, ett alternativ kan 

vara att en av förskolans pedagoger får genomföra aktiviteten så att jag som observatör blir 

icke-delaktig. Det hade gett ett annat perspektiv med fokus på pedagogens förhållningssätt 

och relationen mellan pedagogen och barnen i undersökningen. Detta skulle kunna komplette-

ras med en intervju med pedagogen om hur det kändes och hur pedagogens tankar kring akti-

viteten går. 

Ett annat sätt kunde vara att göra undersökningen ”bakochfram”. Inleda med intervjuer med 

barnen i större grupp eller parvis för att höra deras tankar och idéer innan och för att sedan 

återkomma vid ett annat tillfälle och genomföra försöken, för att se samband m.m. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

Information till dig som vårdnadshavare 

Hej på Er! 

Jag heter Mikaela Aronsson Karlsson och jag studerar till förskollärare på 
Karlstads universitet på distans och är nu inne på min 6:e termin (av 7). 

Nu har jag kommit så långt i utbildningen att det är dags att skriva exa-
mensarbetet. Jag ska skriva om ämnet fysik och ska då ta reda på vilka möj-
ligheter det finns till fysik i förskolan – genom vattenleken. 

Jag ska göra det genom att observera och föra en dialog tillsammans med 
barnen. 

Syftet med undersökningen är att belysa de olika fysikaliska fenomen som 
uppstår i mötet mellan vatten och barnen, men också barnens egna uppfatt-

ningar och resonemang om ex. varför kottar flyter men inte stenar. 

För att jag ska kunna genomföra undersökningen behöver jag tillåtelse av er 

vårdnadshavare att observera och föra en dialog med Ert barn som kommer 
att vara underlag för min studie. Därför skickar jag med en blankett som ska 
fyllas i och lämnas tillbaka till förskolan så snabbt som möjligt, och senast 

vecka 16 (nästa vecka). Ni har självklart möjlighet att ändra ert beslut under 
studiens gång. 

Barnens namn, förskolans namn och plats kommer att behandlas konfiden-
tiellt, vilket innebär att alla namn kommer att bytas ut mot andra namn och 

det kommer inte att kunna spåras tillbaka till just denna förskola. 

 

Tack på förhand! 

Ni är välkomna att höra av Er till mig om Ni undrar något! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Mikaela  

070 XX XX XXX 

mikaelaaronsson@XXXXXXX.com 

 
 

BILD PÅ MIG 
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett 

 

Vårdnadshavares medgivande 

 

 Ja, jag tillåter att mitt/vårt barn är delaktig i undersökningen. 
 

 Nej, jag tillåter inte att mitt/vårt barn är delaktig i undersök-
ningen. 

 

 

………………………………………………………………………… 

Barnets namn 

 

………………………………… 

Datum 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Vårdnadshavare (1), underskrift 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Vårdnadshavare (2), underskrift 
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Bilaga 3 – Frågor 

Frågorna fungerar som stöd under aktiviteten.  

 

Frågor under aktiviteten 

Frågorna varierade beroende på hur samtalet innan med barnen var. Fångade jag frågan i 

stunden eller om jag bjöd in barnen med frågan. 

• Vad tror ni kommer att hända med ”det material som är i fokus för stunden 

ex. stenen” när de hamnar i vattnet? 

• Varför tror ni det? Alternativt. Hur kommer det sig? 

• Kan vi få leran att flyta? Alternativt. Hur kan vi få den att flyta? 

• Kan vi få burken att sjunka?  

 

Frågor under återkopplingen 

• Kommer ni ihåg vad som hände med de olika materialen när de hamnade i 

vattnet? 

• Varför tror ni att ”den” flöt/sjönk? 
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Bilaga 4 – Barnens hypoteser 

Femåringarna 

Bild 1   Bild 2 

  

 

Bild 3   Bild 4 

   

 

Bild 5   Bild 6 

  

 



29 

 

 

 

Treåringarna 

Bild 7   Bild 8 

  

 

Bild 9   Bild 10 

  


