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Abstract: 

In this study different ways to work with physics through literature are researched. The 

method was to interview preschool teachers and a representative from the project Lilla 

bokbryggan, and literature analyzes. The result shows different approaches, Physical 

phenomena available in children’s literature, what the teachers consider suitable literature 

and examples on how to make literature interactive. In the discussion I discuss what is 

actually considered literature, different ways of using the literature in an educational 

approach in regards to physics, similarities between the different approaches,  suitable 

literature and gender equality, and also how it all ties together with the purpose. 

Keywords: Childrens literature, curiosity, learning through interest, physics in preschool 

Sammanfattning: 

I det här arbetet undersöks olika sätt att arbeta med fysik utifrån litteratur. Metoden har varit 

att intervjua förskollärare och en kontaktperson ifrån projektet Lilla bokbryggan, samt att 

genomföra litteraturanalyser. Resultatet visar på olika arbetssätt, fysikaliska fenomen som 

finns tillgänglig i barnens litteratur, vad pedagogerna anser vara lämplig litteratur och 

exempel på hur litteraturen kan göras interaktiv. I diskussionen så diskuteras vad som 

egentligen kan räknas som litteratur, olika sätt att använda litteraturen i pedagogiskt arbete 

med fysisk, likheter mellan dessa arbetssätt, lämplig litteratur och genus, samt hur allt knyter 

an till syftet.   

Nyckelord: Fysik i förskolan, litteratur för barn, lärande genom intresse, nyfikenhet  
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Inledning: 

Vad tänker du på när du hör ordet fysik? Kanske skolbänkar, en tråkig bok, siffror och 

jobbiga uppgifter? Men tänk om dina associationer istället skulle vara förskola, roligt, sagor, 

berättelser, mystik, spänning och äventyr, visst skulle väl det vara någonting engagerande, 

någonting intressant och värt att upptäcka? I förskolan finns det ett styrdokument, en 

läroplan med mål som förskolan ska sträva efter, där står det att:  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn… utvecklar sin förståelse för 

naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, 

djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska 

fenomen.”(Skolverket 2010)  

Förståelse för fysikaliska fenomen är ganska brett och tolkningsbart och det står ingenstans 

hur detta ska uppnås. Det betyder att varje förskola får bestämma hur deras arbetssätt ska 

utformas. Olika förskolor jobbar på olika sätt genom olika perspektiv, men vissa saker finns 

gemensamt på nästan alla svenska förskolor, leksaker, en soffa, matplats och böcker. Arbetet 

handlar om hur pedagogerna kan arbeta utifrån barnens litteratur för att väcka intresse och 

lärande. 
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Syfte: 

Syftet är att undersöka hur litteratur kan användas av pedagoger för att främja barnens 

intresse och lärande inom fysik. 

Frågeställningarna är följande: 

- Vilka faktorer påverkar pedagogernas val av litteratur för ett arbete med fysik? 

- Hur kan litteratur göras interaktiv?  
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Forskningsöversikt: 

Artiklar:  

En vetenskaplig artikel (Rawson, H, Casey & McCool, Astolfi Megan 2014) visar att många 

böcker med fysik, kemi och naturkunskap som innehåller en forskare eller vetenskapsman 

visar upp en stereotyp. Stereotypen i detta fall är en vit äldre man i labbrock som är galen 

eller excentrisk. Ett experiment där barnen fick rita en vetenskapsman scientist (här väljer 

jag att kursivera originalordet som användes, då det engelska scientist inte är könsbestämt på 

samma sätt som vårt svenska vetenskapsMAN, vilket kan göra skillnad under experimentet) 

visade att stereotypen var förankrad hos barnen, de flesta barnen ritade en vit vetenskapsman 

oberoende av deras egen hudfärg eller etnicitet. När alla barnen hade ritat blev det 4,807 

teckningar varav endast 28 av de tecknade vetenskapsmännen var porträtterade som kvinnor. 

Ännu ett experiment gjordes i den här undersökningen för att se hur den stereotypa bilden av 

vetenskapsmannen påverkade flickornas prestation och intresse för ämnet. Detta test visade 

att flickorna presterade sämre och intresserade sig mindre när stereotypa bilden av 

vetenskapsmannen visades jämfört med när en icke-stereotyp bild av en vetenskapsman 

visades (Ibid).  

En annan studie (Mantizicopoulos, Panayota & Patrick Helen 2011) påvisade att olika 

böcker har olika attribut och syften och att alla böcker inte berör alla ämnen. Den här studien 

visade också att flickor visade lika stort intresse för fysik som pojkarna gjorde men att 

pojkar oftare fick teknik och fysikböcker lästa för sig än vad flickorna fick, samt att de hade 

fler böcker hemma med samma tema. Vidare visade också studien att om läsningen 

ackompanjerades med en diskussion där det vetenskapliga språket förankrades, förklarades 

och barnens frågor uppmuntrades hade det positiva konsekvenser för barnens fortsatta 

intresse. (Ibid).  

En vetenskapliga avhandling (Axell Cecilia 2015) har en del likheter med mitt eget arbete. 

Författaren har valt att analysera litteratur för att se hur olika tekniksyner ger sig uttryck i 

barnböcker. Hon analyserar genom tre olika sätt nämligen genom att identifiera den teknik 

som finns representerad i barnböckerna och undersöka hur den gestaltas, undersöka 

barnböckernas syn på teknik och hur dessa förhåller sig till böckernas syn på natur och 

framtid och hon gör jämförande analyser för att identifiera gemensamma teman i 

barnböckerna (Ibid).  
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Litteratur: 

Första boken som valdes som kunskapsbakgrund i examensarbetet är Berätta en saga! (Egan 

Kieran 1995) Författaren ställer sig emot den så kallade ad hoc principen, vilken går ut på 

att lärandet ska ske från konkret till abstrakt och att barn inte kan lära sig abstrakta begrepp 

som lojalitet förrän de nått en viss ålder. Han förordar istället en modell för lärande som tar 

sin utgångspunkt ur berättande från sagor till myter och historiska berättelser. I den här 

modellen börjar pedagogen med att tänka på tyngdpunkten, alltså vad är det som är viktigt 

med det här ämnet, varför är det viktigt för barn och vad i det här ämnet spelar på barnens 

känslor?  Sedan över till att finna så kallade binära motsatser, det vill säga motsatser som 

till exempel lojalitet och svek, mod och feghet, gott och ont, och varm och kall, eller i ett 

projekt om fysik så kan betydelsen av värme och värmens motsättande kvalitéer, till 

exempel att värmen från solen kan både hjälpa oss att leva och bränna vårt skinn. I de binära 

motsatserna ligger också att hitta de slagkraftiga motsatser som bäst illustrerar ämnets 

betydelse.  Om motsatserna inte har någon betydelse för själva ämnet, eller helt enkelt inte 

väcker intresse, så kommer projektet att tappa gnista och mening. Efter att ha hittat de binära 

motsatserna är det dags att organisera innehållet i berättelsens form. Vilket innehåll 

illustrerar mest dramatiskt de binära motsatserna - och ger därmed en nyckel till ämnet? Här 

gäller det alltså att tänka till och fundera över det dramatiska elementet utifrån berättelsen 

som är vald och väva ihop allt till ett projekt (Ibid). Boken har valts till detta arbete för att 

tillvägagångssättet utgår ifrån litteratur, myter och berättande som pedagogerna kan arbeta 

med. Detta passar väl ihop med mitt syfte, och även om modellen är skriven för arbete med 

barn i 6-8års åldern så är min bedömning att ett projekt med den inriktningen är applicerbart 

även på förskolan. 

En annan bok för denna kunskapsöversikt är Lärande i sagans värld (Arnesson Eriksson 

Marie 2009). Den innehåller mycket praktiska exempel där boken är skriven av en 

förskolepedagog och beskriver ett arbetssätt med tema-arbeten som 5 förskolor och 2 

förskoleklasser i området har jobbat med en längre tid. Själv har hon använt detta arbetssätt 

sedan 1999. Varje termin väljs en barnbok, vilket i sig är ett projekt där olika förslag läggs 

upp, diskuteras och röstas fram. Olika faktorer som pedagogerna tar hänsyn till i valet av 

saga är: fantasi, olika miljöer-resor, olika karaktärer och möjlighet till genusarbete. Fantasin 

och mystiken är mycket viktigt för det här arbetssättet menar författaren och det ger mycket 

inspiration och arbetsglädje till både barn och vuxna. Det är bara fantasin som sätter gränser, 

annars finns det inga gränser för vilka projekt det kan bli och vart sagan för dem. Sagotemat 
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löper sedan i en termin och genomsyrar alla delar av lärandet, från sång till matematik. Det 

beskrivs att de i ett fysikarbete gjorde ett rum med prismor hängande i fönstret så att barnen 

kunde se ljuset brytas när solen lyste utanför och de gjorde genomskinliga rör med vatten 

olja och glitter och mycket annat för att dels väcka barnens estetiska intresse men också för 

att barnen skulle få utforska fysikaliska fenomen. Det här rummet användes både som 

forskarrum och som lekrum, där under den fria leken det var många barn som använde 

rummet för att utforska materialet själva. Sedan hade de också besök av spöket Laban som 

hade med sig lite olika material som barnen fick undersöka och se vad som flöt eller sjönk 

och varför (Ibid).  
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Teoretiskt perspektiv: 

Det teoretiska perspektiv som genomsyrar detta arbete är Åsa Mobergs perspektiv om 

lustpunkten (Moberg Åsa 2006). I det här sättet att se på kunskap och inlärning så är det 

viktigt att uppmärksamma nyfikenhet och intresse hos barnen. Nyfikenheten och intresset är 

nämligen nyckeln till den så kallade lustpunkten, som förklaras som en punkt dit lärandet 

måste nå för att bli lustfullt. När lärandet är lustfullt så forsar kunskapen och inlärningen 

som en ostoppbar våg in hos både barn och vuxna och lärandet upplevs som meningsfullt. 

Vidare menar författaren att allt som ses, hörs eller upplevs av någon är en källa till 

kunskap. Vi människor kan få kunskap direkt genom naturen och sociala samspel där vi lär 

av varandra eller så kan vi tillskaffa oss den indirekt med hjälp av tv, radio, tidningar, 

böcker, spel eller internet. 

Problemet som kan uppstå i det utbildningssystem som finns idag är att vi som människor, 

och även många pedagoger, ser kunskap och lärande som något jobbigt, tråkigt och svårt att 

ta till sig. Detta blir ett hinder i sökandet efter nya kunskaper och lustfyllt lärande och gör att 

vi blir blockerade i tanken om att lärandet är ett måste som ska lidas ut (Ibid).  

Perspektivet valdes därför att barnens intresse och nyfikenhet står i centrum. Det visar på en 

öppen inställning till barnen och deras initiativ vilket är väldigt viktigt för mig som pedagog 

och individ. Det är visserligen pedagogerna som har intervjuats men icke desto mindre 

avspeglar sig deras svar på barnen och barnens delaktighet kan ses i pedagogernas attityder.  

En annan sak som argumenterade för perspektivet är en bit ur läroplanen som mycket väl 

sammanfaller med det. 

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten 

ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska 

stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg 

omsorg.” (Skolverket) 

Här finns en tydlig koppling mellan det livslånga lärandet och lustpunkten, utan att öppna 

upp för ett lustfyllt lärande så blir lärandet ett tråkigt måste och det skulle inte vara ett 

lärande som klarar sig bra i det långa loppet. Läroplanen påvisar ju här också att 

verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik vilket också går i linje för det här teoretiska 

perspektivet.  
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Genom humor, lust och nyfikenhet öppnas våra sinnen upp för lärande på ett sätt som gör 

kunskapen lätt och rolig, även om alla utmaningar kanske inte är de lättaste (Moberg Åsa 

2006).  Det gör att det livslånga lärandet blir en angenäm upplevelse och inte ett mödosamt 

tvång.



12 
 

Metod: 

Metodval 

De metoder som har valts för det här arbetet är intervjuer med pedagoger och en 

kontaktperson från lilla bokbryggan. Även litteraturanalyser har valts som metod och gjorts 

av de böcker som är mest frekvent lånade eller arbetade med på förskolorna som 

intervjuades, samt andra böcker som har funnits på bibliotekets fysikhylla för barn. Analyser 

av URs webbserie Lampornas mat är också en del i metoden för det här arbetet. Syftet är att 

undersöka hur pedagogerna kan använda litteratur för att väcka barnens intresse och 

nyfikenhet för fysik, därför anser jag att det är de metoder som är mest relevanta, litteraturen 

är som tidigare nämnts ett fokus och genom att analysera den litteratur som är vanligast 

förekommande får vi en inblick i vad barnen kommer i kontakt med, vilken bild som 

förmedlas av fysik, vilket material som finns tillgängligt och främst vad pedagogerna har att 

arbeta med. När det gäller intervjuer är semistrukturerade intervjuer valda som metod därför 

att de ger en större förståelse för pedagogernas resonerande, åsikter och tillvägagångssätt, 

men samtidigt finns en förberedelse med liknande frågor för ett bättre resultat.  

Intervjuer 

Tre pedagoger intervjuades för att få klarhet om deras åsikter och tillvägagångssätt, vidare 

intervjuades en ansvarig för projektet lilla bokbryggan. Semistrukturerade intervjuer 

användes då det var enklare att sammanställa intervjuerna när intervjuaren är förberedd och 

har färdiga frågor. Men det finns också att det finns ett värde i att ha en diskussion i olika 

frågor och att vissa frågor kan uppstå i ögonblicket som inte var uppenbara när de färdiga 

frågorna skrevs. Nya frågor kan också komma upp efter första intervjun och då kan de med 

fördel användas i eftergående intervjuer. Därför använder jag mig av semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna tog mellan 20-30 minuter och bestod av 9 frågor för pedagogerna 

och 7 frågor för Lilla bokbryggans kontaktperson (se bilagor 1-2), under intervjun förde jag 

anteckningar och skrev ner svaren i ett anteckningsblock som jag sedan transkriberade till 

datorn.  

Bokanalys 

När böckerna analyserats så har olika saker uppmärksammats beroende på bokens 

inriktning, om boken har varit starkt inriktad på fysik så har valet varit att analysera hur text 

och bild engagerar och hur boken handskas med ämnet fysik. I de fall där boken har haft en 
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annan inriktning, till exempel fantasi och lek så har valet istället varit att följa handlingen 

och se var i text och bild fysikaliska fenomen yttrar sig och var det finns tillfällen som skulle 

vara utmärkt att ha som bas för ett arbete med fysik. Böckerna valdes dels genom att leta i 

fysikhyllan på bibliotekets barnavdelning och dels genom rekommendationer från intervjuer 

med pedagoger. Det har totalt varit 10 olika böcker där 4 av dem har varit tydligt 

fysikinriktade med experiment och 6 har varit skönlitteratur där analysen har bestått i att 

uppmärksamma fysikaliska fenomen i böckerna. Men 2 böcker med fysikinriktning har 

också varit skönlitterära och berättade som en saga och alltså uppdelad i de båda 

kategorierna men valet har slutligen blivit att sätta dem under rubriken inriktning på fysik i 

resultatet. 

Analys av Lampornas mat 

Något som också har analyserats är Lampornas mat. En serie på URs hemsida som fokuserar 

på fysik och elenergins ursprung och har en målgrupp i 6årsåldern, bestående av 5 avsnitt 

som är ca 4,5 minuter långa. Det uppmärksammades om vetenskapliga begrepp användes 

och hur ofta, vilket fysikaliskt fenomen som visades, inlevelse och intresse hos karaktärerna, 

samt tydlighet och enkelhet i förklaringar. 

Etik 

De etiska aspekterna att ta hänsyn till är samtycket, konfidentialiteten, nyttjandet och 

informationskravet. Konfidentialiteten innebär att forskare måste skydda integriteten hos de 

intervjuade på ett sådant sätt att deras privatliv och identitet inte blir utlagda i forskningen. 

Informationskravet är helt enkelt att de som deltar i undersökningen ska vara väl 

informerade om vad de säger ja till, vilka möjligheter de har att dra sig ur undersökningen 

och vad undersökningen går ut på. Samtycket är då alltså att forskare självklart måste ha 

samtycke av de deltagande. En forskare kan till exempel inte tvinga någon till att fortsätta 

om deltagaren är obekväm. Vi har också nyttjandet som betyder att det som undersöks i till 

exempel intervjuer måste stanna i undersökningen och inte användas som information till 

något annat projekt eller liknande. (Vetenskapsrådet 2011).  

Arbetet utgår ifrån dessa riktlinjer och följer dem genom att deltagarna är noga informerade 

om samtyckeskravet och vad som förväntas av dem i intervjun. Deltagarna har blivit 

informerade att de under vilket skede som helst i intervjun får dra sig ur och att det också 

skulle gå att hoppa över en eller flera frågor. Vidare gavs en kort förklaring om arbetet och 

vad det går ut på.  I resultatet av forskningen så har jag inte sett någon anledning till att 
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ställa upp varje intervju för sig annat än i mitt förarbete och därför är de samlade till ett 

gemensamt resultat. Däremot benämns ibland något specifikt ur en intervju men utan att 

specificera förskolan naturligtvis. Det är ett medvetet val att inte namnge förskolorna ens 

med kodnamn för säkerhets skull. Dock är det en intervju som måste tas lite åt sidan och det 

är intervjun med projektet bokbryggan då frågorna som ställdes där skiljer sig ifrån de som 

använts i intervjuer med pedagogerna (se bilaga), men självklart är själva deltagaren 

anonym. 

Validitet och reliabilitet är också viktiga att ta hänsyn till. Validiteten innebär kortfattat vad 

som mäts och att forskningen är giltig i det att den svarar på syftet och frågeställningarna 

och inte något annat istället, samt att det ska finnas en röd tråd i arbetet. Reliabiliteten är hur 

forskningen mäts och att undersökningen är så pass skickligt gjord att en annan forskare 

skulle kunna göra om undersökningen och få samma resultat. (Bjereld Ulf, Demker Marie & 

Hinnfors Jonas 2009). För att öka validiteten har arbetet lästs igenom och korrigerats ett 

flertal gånger för att försäkra att den röda tråden följs, utomstående har även fått läsa mitt 

arbete för att få ett extra par ögon och slippa bli hemmablind. Reliabiliteten är svår att direkt 

se utan att någon annan gör samma undersökning. Försök att höja reliabiliteten har gjorts 

genom att göra analyser på en mängd olika litteratur med varierande inriktning samt göra 

intervjun med bokbryggan för att på så vis få en större överblick över litteratur som 

pedagogerna kan arbeta med.  
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Resultat: 

Intervjuer: 

De pedagoger som har intervjuats har alla varit färdigutbildade förskollärare som varit 

verksamma mellan 25 och 40 år, en av dessa har dessutom Montessoriutbildning. I en 

förskola arbetade de mycket med både faktaböcker och skönlitteratur, faktaböckerna fick 

barnen leta själva i och även skönlitteraturen fanns alltid tillgänglig och de hade alltid en 

lässtund efter lunchen. En annan använde pekböcker och arbetade mycket med former 

utifrån dem. De använde sig också mycket av bokbussen och där var det barnens val som 

avgjorde vilka böcker som valdes. En del böcker jobbade de med länge om de gjorde ett 

tema till exempel. Den tredje arbetade mycket med Alfons och 10 små kompisböcker och 

lade stort fokus på det sociala arbetet och värdegrunden. Det kom hel del förslag på hur 

litteraturen skulle kunna göras interaktiv; en förskola hade dramatiserat delar av en bok när 

de jobbade med matematik, en annan föreslog flanosagor och sagopussel som barnen fick 

sätta ihop själva. Ett annat tips var att litteratur i dagens samhälle också kunde inkludera 

internet, deras förskola jobbade dessutom mycket med babblarna och Beppe testar vilket 

engagerade och intresserade dem väldigt mycket. Det var många av pedagogerna som hade 

varit lite osäkra på om de skulle lyckas svara på frågorna angående fysik; någon tyckte till 

och med att fysik lät lite läskigt och gav associationer till skolbänken. Men trots det såg 

pedagogerna många fysikaliska fenomen i litteraturen och alla deltagare trodde att det finns 

mer i hela vår vardag som är lätt att missa. En bok innehöll till exempel en scen där några 

barn tuggade tuggummi, drog ut det och rullade det i sanden så att det kunde hoppa hopprep 

med det. På en förskola hade de gjort ett projekt med Skrotnisse där det var mycket av både 

teknik och fysik. Alla förskollärare svarade att det som engagerade dem mest var barnen, 

deras vetgirighet, nyfikenhet och att se dem utvecklas. Efter detta kom också engagerade 

kollegor som en viktig punkt, men också dans och yoga. Pedagogerna frågades om det fanns 

någon litteratur som de ansåg kunde vara lämplig eller olämplig vid ett arbete med fysik; ett 

svar var att lämplig litteratur finns överallt och fysik finns i nästan alla böcker, även i gamla 

sagor som till exempel de tre små grisarna. Det handlar om vårt engagemang som pedagoger 

och att uppmärksamma barnens nyfikenhet. Ett annat svar var att mycket bilder och inte för 

mycket text var lämpligast för barn, om det var tvärtom så kunde barnen få svårt att relatera 

till det som skedde. Många litteraturtips strömmade in från pedagogerna bland annat Alfons, 

Lilla skär, Babar, URs sida och Viktiga fakta om vulkaner. Efter intervjuerna med 

pedagogerna intervjuades också en kontaktperson från Lilla bokbryggan.  
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Lilla bokbryggan: 

Lilla bokbryggan startades som projekt 2009. De första 2 åren gjordes projektet bara för 12 

barngrupper men 2011 sattes projektet igång för alla förskolor i Karlstad kommun. Projektet 

utgick ifrån stora bokbryggan (Idag 30 år som projekt) som var riktat till barn mellan 5-8 års 

ålder. Många lärare tyckte att det var ett mycket lyckat projekt och förskollärarna ville ha ett 

likadant projekt för förskolebarn. Därför skapades alltså lilla bokbryggan som i år har 58 

barngrupper och 800 barn deltagande i projektet. Positiva effekter som har märkts av 

arrangörer är att barnen har fått ett stort intresse av böcker och bokstäver och även att 

personalen har blivit bättre på att använda böckerna mer aktivt i verksamheten. När det 

gäller böcker så är vissa böcker mer inriktade på fysik medan andra har fysik i sig men inte 

har en tydlig inriktning på det som ämne. Den begränsning som finns är hur långt 

pedagogernas kunskaper inom ämnet sträcker sig. En sak som bokbryggan använder sig 

mycket av i valet av bok är ett genusperspektiv. De vill inte bidra till stereotypa könsroller 

och fördomar om att en flicka inte kan gilla fysik eller att killar inte gillar att baka. 

Litteraturen kan hjälpa barn att få intresse för fysik genom att pedagogerna till exempel 

pratar om böckerna och ställer frågor till barnen, men barnen ställer också frågor som är 

viktiga att besvara och det kan starta en dialog. Sedan kan pedagoger och barn ta reda på 

saker tillsammans och till exempel göra experiment. Ett bra sätt att göra litteraturen 

interaktiv är att prata om den och jobba kring den. Det är bra att göra mycket förarbete och 

se över vad som finns tillgängligt i boken. Att göra experiment, jobba mycket med leken, 

våga prova, samt att pedagogerna känner sig trygga i ämnet. Ett exempel är att ligga i ett 

mörkt rum med ficklampor och lysa genom prismor för att göra regnbågar och att sedan 

berätta att prismorna är som vattendropparna i naturen när solen lyser igenom dem. 

Litteraturanalyser: 

Vid litteraturanalysen analyserades 10 böcker, som har varit varierade, någon har varit en 

experimentbok, andra har varit skönlitteratur med fokus på äventyr eller fantasi och någon 

har varit en blandning av bådadera. Kategorierna har delats upp där vissa ligger under 

inriktning på fysik och andra under rubriken skönlitteratur. Några av böckerna skulle kunna 

klassas som skönlitteratur och har en inriktning på fysik, i dessa fall ligger de under 

Inriktning fysik. Mina analyser har resulterat i följande slutsats om böckerna: 
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Inriktning på fysik: 

Egna experiment med elektricitet och magneter. Boken är lättläst med många bilder som 

hjälper till att beskriva vad som behövs för att göra experimenten och hur de går till. På 

bilderna visas barn och vuxna i olika ålder och med olika kön, men på de flesta av bilderna 

visas bara händerna, processen och materialet. Det finns en klocka som visar hur lång tid 

som experimentet ifråga förväntas att ta, och vid varje experiment finns det lite historia om 

hur fenomenet upptäcktes samt en förklaring på varför utfallet blir som det blir. Det finns på 

varje sida också en reflektion eller jämförelse med hur fenomenet visar sig i den vardagliga 

världen. Boken använder kontinuerligt vetenskapliga begrepp som till exempel attrahera och 

repellera när fysikaliska fenomen beskrivs och det finns också en ordlista längst bak där 

begreppen förklaras. Alla fysikaliska fenomen förklaras på ett ingående och lättförståeligt 

sätt och är framställda för att fånga barnens intresse (Angliss Sarah 2003). 

Albert Mus berättar om den fantastiska atomen. En mus berättar hur atomer fungerar för en 

liten nyckelpiga. Nyckelpigan är skeptisk genom hela boken och ställer kritisk frågor till 

musen. Musen förklarar hur allt hänger ihop, allt ifrån Big Bang, atomens uppbyggnad och 

växthuseffekten. Musen förklarar sakligt och i detalj medan vi samtidigt får följa en liten 

kolatoms resa från tidens begynnelse fram till idag där den sitter på nyckelpigans fot. I slutet 

av boken är nyckelpigan nöjd med förklaringen och accepterar musens förklaringar (Stiessel 

Lena & Ahlbom Jens 2012). 

Lätta fakta om vulkaner. Det här är en faktabok för barn som handlar om vulkaner. I början 

av boken finns en innehållsförteckning där de olika kategorierna är uppställda så att vi kan 

få en överblick av vad som kommer längre fram. Boken visar sen vulkanen Etna och berättar 

att den sprutar ut aska och lava. Sedan visas vulkanens olika lager och hur en vulkan blir till. 

Vi får sedan reda på tjockflytande och löst flytande lava, hur sten skapas av lava, att lava 

sätter eld på allt runt omkring sig och om de giftiga moln som kan släppas ut ur vulkanen. 

Det berättas om vulkaner i havet som kan bygga upp sig själva till öar, hur varma källor 

fungerar, gejsrar och varma källor i havet. Vidare får vi reda på vad som är en slocknad 

vulkan och vad som är en vilande sådan. Vulkanen Vesuvius och dess historia skildras sen, 

likadant med Mount Saint Helen. Vi får reda på att det finns vulkanexperter som har ständig 

uppsikt på skillnader i marknivån och är uppmärksamma på om den börjar skaka, vilket 

mäts med en seismograf. Längst bak i boken finns ett register och en ordlista med förklaring 

på olika ord som använts i boken, till exempel satellit. Varje sida av boken har en stor bild 

från naturen som täcker hela sidan och visar på det som berättas i texten. Språket är lätt och 
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innehåller en hel del vetenskapliga begrepp. Även om förklaringarna är noggranna och 

innehållsrika så är det inte mycket text i boken. (Turnbull Stephanie 2006)   

Tunda och Triton – Spännande fysiksagor med experiment. Boken är uppbyggd på ett sådant 

sätt så att vi först får reda på hur boken ska användas och sedan introduceras vi till 

karaktärerna. Boken är indelade i 6 kapitel med en saga i varje; i slutet av sagan finns ett 

experiment som barnen kan göra och experimentet avspeglar alltid något som har hänt i 

sagan. I slutet på boken förklaras alla experiment mer noggrant (Gunnarsson Anna 2015).   

I kapitel 1 träffar vi huvudpersonen Tunda som är en fladdermus. Kapitlet är fokuserat på 

ljus och skugga; till exempel så tas det upp att det är solen som lyser på månen och att det är 

därför som vi ser den och det skapas månljus. Experimentet i slutet går ut på att göra 

skuggfigurer och undersöka olika ljus och skuggor (Ibid).  

Kapitel 2. Nu möter Tunda salamandern Triton och hjälper honom med hans problem. Han 

har en massa skatter men han kan inte få dem över vattnet samtidigt för att vissa saker 

sjunker medan andra flyter. Tunda säger att hans problem har med densitet att göra och hon 

hämtar aluminiumfolie, snören och sten och börjar knyta fast det vid hans saker. De ser en 

låda med citrusfrukter komma flytande och det gör Tunda nyfiken, hon har alltid undrat om 

olika citrusfrukter flyter olika. Experimentet i slutet går ut på just densitet. I experimentet 

ska barnen göra en egen skatthög med 10 saker och se vilka som sjunker och vilka som 

flyter, för att därefter se om de kan ändra det på något sätt med hjälp av sten, snören och 

aluminiumfolie. Slutligen kan de testa hur olika citrusfrukter flyter eller sjunker och om det 

blir någon skillnad när de är skalade (Ibid).  

Kapitel 3. Triton berättar att Newton kom på gravitationen, jordens dragningskraft- att allt 

faller mot jorden. Utan gravitationen kunde de inte åka rutschkana, kasta boll eller göra 

katapulter. De letar upp massa material för att bygga katapulter. Kattluckan håller på att 

öppnas och katten Svärker är på väg in och Tunda gömmer Triton under en skokartong. När 

Svärker välter lådan så sprutar Triton vatten på honom med en vattenballong, Svärker 

springer ut genom kattluckan igen och Triton, Tunda och spöket skrattar. Spöket har kastat 

av sig filten och är bara en liten kattunge. De bestämmer sig för att genast börja sätta igång 

med sina katapulter tillsammans. Experimentet i det här kapitlet består av ritningar och 

instruktioner på hur du bygger olika katapulter och vilket material som behövs. Det 

uppmanar barnen till att prova själva och vara kreativa (Ibid).  
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Kapitel 4 börjar med att Tunda och Triton viker blirpar. De släpper blirparna och Tunda 

flyger ner och känner luftmotståndet, hon viker in vingarna för att minska luftmotståndet 

och lyckas flyga förbi båda blirparna. Tunda börjar packa ner snurrorna i påsar och halar 

över dem till barnens kojaträd där de hade tänkt busa med människobarnen som skulle sova 

över. Tunda började med att knyta fast ett rep i blirpsäcken och ett i dörrhandtaget, Triton 

satte upp snurror på väggarna och flygplan på taket. Tunda lastar i det sista i korgen till 

fallskärmen och hoppas på att barnen ska vilja prova alla sakerna. Experimenten i slutet är 

här hur du bygger din egen blirp, fallskärm och flygplan (Ibid).  

Kapitel 5 handlar om statisk elektricitet och det första som händer i kapitlet är att Tunda 

vaknar, tittar ut genom fönstret och får se att det blixtrar ute och konstaterar att det kan vara 

väldigt vackert med statisk elektricitet. Hon går ner och ser en massa ballonger och möter 

Triton. Han säger att han gärna skulle vilja ha en ballong. Ballongerna är uppsatta på väggen 

och Tunda måste flyga upp och hasar sig igenom de andra ballongerna för att ta ballongen 

som Triton vill ha. Hennes päls står rätt ut när hon är klar. De bestämmer sig för att busa 

med spökkatten och de flyger iväg för att gnugga en ballong mot spökkattens päls. I 

experimentet kan vi gnugga en ballong mot håret, vi kan gnugga den mot en PET flaska med 

sand, glitter, pappersbitar eller sågspån. Sist kan vi också se vad som händer när vi för PET 

flaskan nära en vattenstråle (Ibid).  

Sista kapitlet, alltså kapitel 6, Spökkatten har råkat stänga in larven Lave i frysen. Tunda 

knyter ett rep i frysdörren och i en åkgräsklippare som spökkatten kör iväg med, dörren 

öppnas och efter mycket letande och förvirring så hittar de Lave och värmer honom med en 

hårtork samtidigt som de pratar lite om termodynamik. Lave berättar att han alltid har velat 

bli astronaut och de knyter honom vid en påse och fyller den med varmluft från hårtorken. 

De letar upp en hink med vatten som Lave kan hoppa ner i, en spindel hjälper honom med 

en tråd och han hoppar bungyjump ner i hinken. Sedan går vännerna iväg och gör 

experiment om de tre aggregationsformerna. Det är just de experimenten som kapitlet slutar 

med. Ett där du sätter ena handen i kallt vatten och den andra i varmt för att sedan lägga 

båda i ljummet vatten. Ett annat där du ska ta en plastpåse med is, en med varmt och en med 

kallt vatten och lägga dem i ett vattenbad tillsammans och se vad som händer. Ett till där du 

fyller en PET flaska med varmt vatten, häller ut vattnet, fryser flaskan och sedan spolar av 

den med varmt vatten och känner hur den känns. I det sista experimentet så klipper du en 

larv utav papper och blåser upp varm luft underifrån. Allt som allt så innehåller boken 
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många vetenskapliga begrepp och förklaringar, mycket bilder och en del text och intressanta 

vardagsfenomen (Ibid). 

Skönlitteratur:  

Flyg! Sa Alfons Åberg. Boken handlar inte primärt om fysik, utan snarare om barnslighet 

kontra ”vuxlighet” och att lyssna på barn, deras åsikter och initiativ, men det finns underlag 

till att jobba med fysik utifrån boken. I en bild till exempel så släpar Alfons en halsduk efter 

sig som slits och blir lerig- ypperligt för att undersöka friktion. I en annan bild så springer 

han med gardiner i handen och de flyger ut rakt bakom honom. Här ser vi ett tydligt 

exempel på krafter och riktningar. Senare klär Alfons och hans pappa ut sig till spöken och 

flyger till rymden där de ser moln och solar, Mars och Jupiter. Universum och vår plats i 

solsystemet, solens påverkan på vårt liv och vår planet är ett tema som också skulle finna en 

mycket tydlig grund utifrån denna bok (Bergström Gunilla 1997). 

Vem spökar Alfons Åberg? Den här boken handlar om existensen av spöken och om att vara 

rädd. Alfons säger att han vet att spöken inte finns, men när natten kommer så glömmer han 

det på grund av att allt blir så förvridet och läskigt. Som när han är ensam hemma och allt är 

sådär tyst, då hör han allt från prassel till susande. Alfons gömmer sig bakom draperiet, han 

är rädd, det skulle ju kunna vara ett spöke. Pappa kommer hem och hittar Alfons. Pappa tror 

inte att spöken finns och han skrattar och far ut med armarna så att han välter kaffekannan 

och kaffet rinner ner på duken. Här är ett fantastiskt tillfälle att ta upp gravitation och 

termodynamik, kaffepannan faller och landar på bordet, kaffet blir kallt när det får ligga och 

blir inte varmt förrän vi värmer det igen. Pappa lär Alfons en ramsa som han kan läsa för sig 

själv när han blir rädd. ”Stick du stygga spöke- för du finns ju inte.” Sen måste pappa tvätta 

och Alfons går ner i källaren för att hämta en cykelpump. Här finns tillfälle till kemi, fysik 

och teknik i bara en bild och fyra meningar och en helt vanlig vardagssituation. När Alfons 

går ner i källaren så är det mörkt för att taklampan är trasig. Alfons känner hur hans sinnen 

förvrängs i mörkret och varje prasslande och skugga blir till ett spöke. Men så läser han 

pappas ramsa och det känns bra igen. Här skulle vi kunna se början till ett arbete med ljus 

och mörker. Alfons hittar cykelpumpen och går upp till lägenheten, och när han kommer till 

vardagsrummet ser han ett vitt spöke som sträcker sig efter honom. Han läser ramsan men 

spöket är kvar. Alfons kommer in i det upplysta köket där pappa sitter och Alfons berättar 

för honom vad han har sett och att ramsan inte fungerarar. Pappa säger att Alfons ska 

försöka igen och tända lampan den här gången. Det gör Alfons och upptäcker att det bara är 

lakan som pappa har satt fast med klädnypor. Och tvätten den går ju ingenstans när man 
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läser ramsan, det är bara spöken som försvinner, för de finns ju inte. (Bergström Gunilla 

1983). 

Skrotnisse. En vecka ska Kalle bo hos Skrotnisse som är hans farbror. Kalle gillar att vara 

hos Skrotnisse för att han har så många prylar. Skrotnisse berättar för Kalle att han har 

planerat att bygga om en pråm till en hjulångare och åka till Afrika med den. Här skulle det 

vara möjligt att nudda vid ämnet energier och energiomvandling. Skrotnisse och Kalle 

hämtar gubben Kvarnsten som ska åka med. Kalle är lite skeptisk till företaget genom hela 

boken. Huset som Kvarnsten bor i är en gammal nedlagd kvarn. Här kan vi gå in på 

vattenkraft. Kvarnsten är så stark att han kan bära ett helt vattenhjul på axlarna, vattenhjulet 

ska de ha till hjulångaren. Kalle bestämmer sig för att smyga ombord på båten istället för att 

åka hem. Skrotnisse kommer på Kalle och undrar vad han gör på båten. Skrotnisse glömmer 

att ha koll på rodret och båten kraschar mot ett klippblock. Ett perfekt scenario för att arbeta 

med krafter och motkrafter. Alla klarar sig och Kvarnsten menar att de är i Afrika. Kalle tror 

inte på det, han säger att det är för kallt. Månen går upp och det blir dimmigt så att de inte 

ser var de går. Här ser jag att dimman som fenomen också är något som kan engagera 

barnen. De hittar en hydda och bestämmer sig för att sova i den. Men de är inte ensamma, en 

zebra bor i hyddan. Men när Kalle kommer ut ur hyddan märker han snabbt att de är i 

djurparken. Noshörningen Pedro blir dock arg och springer efter Kalle som lyckas hålla 

avståndet tills djurskötarna kommer och räddar dem. Djurskötarna ringer till pappa som 

kommer blixtsnabbt och är jättearg, men argast på Skrotnisse (Lööf Jan 1976).     

En liten skär och alla tvärtemotiga brokiga. Boken är på rim där ena sidan är en dikt och 

den andra är en illustrerande bild med de brokiga och lilla skär. Boken belyser olikheter, 

bland annat hur någon är kort eller lång, pigg eller sliten och sjuk eller frisk. På en bild är de 

i köket och förbereder mat och efterrätt tillsammans. Där visas bland annat kokande vatten i 

en kastrull som en brokig försöker trycka ner långa spagetti i; här ser vi ett fysikaliskt 

fenomen och härifrån skulle barnen och pedagogerna kunna undersöka till exempel värme. 

Lilla skär trycker ut smet ur en sprits och tårtan lutar extremt; här skulle krafter kunna 

utforskas. I en annan bild balanserar lilla skär och en clown på en boll och en kloss och 

clownen ramlar av klossen. Detta belyser gravitationen när clownen faller ner. Nästa bild 

visar en flaska som det slår ut eldslågor ur- här är ett ypperligt tillfälle att diskutera elden 

och dess fysikaliska mening. Slutligen är det en annan bild som jag ser har ett underlag för 

ett arbete med fysik, nämligen en där regnet faller på en lång brokig medan lilla skär 

befinner sig utanför regnmolnet och hoppandes jagar en flygande fjäril. Här ser vi dels 
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fenomenet med flygande insekter och dels fenomenet med regnet. Texten är kort, med 

ungefär två meningar per sida och bilderna är varierade med de så kallade brokiga som lever 

upp till namnet då de skiljer sig mycket åt (Wirsén Carin 2010). 

Allt det här kan jag. Även denna bok är på rim med ganska kort text, bilderna är färggranna 

och breder ut sig på båda sidorna på boken. Huvudkaraktären är gestaltad som ett 

könsneutralt barn som genom boken berättar vad hen kan och inte kan. Vi börjar med att få 

veta att hen kan ställa sig på händer, här skulle vi kunna prata om balanspunkter. Boken är 

väldigt djurorienterad och fokuserar mycket på deras beteende. På en annan sida ser vi en 

larv som kryper upp längs en tegelvägg och barnet som sitter på ett högt staket. Hur larven 

kan krypa på tegelväggen kan vara ett intressant fenomen att undersöka, samt hur barnet 

håller balansen på staketet. I ett annat scenario cyklar barnet och vi ser alltså ett exempel på 

lägesenergi och rörelseenergi. På nästa sida ser vi en båt som guppar på vattnet och från 

detta kan vi undersöka densitet. I bilden efter så finns ett vattentorn som kan väcka många 

frågor och bli till ett projekt om hur det fungerar. Boken har fullt med fysikaliska fenomen i 

sig och en stor bas till ett fysikarbete (Rottböll Grethe 2014). 

Babar och hans barn. Boken börjar med att elefant-kungen Babar berättar för sin vän 

Cornelius att drottning Céleste snart ska föda ett litet barn. Undersåtarna får veta att ett 

kanonskott kommer att ljuda när barnet är fött. Babar försöker att hålla sig sysselsatt medan 

han väntar på att barnet ska födas, till slut cyklar han ut på landet och han kan precis se 

slottet på andra sidan vattnet. Han hör kanonen skjuta tre skott och cyklar snabbt hemåt. Här 

ser vi återigen ett exempel med en cykel som går att använda som utgångspunkt för ett 

arbete med fysik, men även att undersöka hur ljudet rör sig över vatten kan vara ett mycket 

spännande och givande projekt. Väl hemma får Babar reda på att han och Céleste har fått 

trillingar och alla i slottet blir jätteglada. När barnen är lite större så får de ligga utomhus i 

en barnvagn och alla invånarna kommer för att titta på dem och ge paret presenter. En gång i 

veckan undersöks barnen hos doktorn som väger dem, han säger åt Céleste att ge dem 

komjölk och honung så att de får mycket näring. Här ser vi exempel på tyngd och 

viktfördelning vilket också illustreras med en gammaldags våg. Babar och Céleste tar en 

promenad tillsammans och funderar över vad deras barn ska heta, Céleste bestämmer att 

flickan ska heta Flora och Babar bestämmer att pojkarna ska heta Alexander och Pom. 

Barnen dricker mjölken och växer som de ska och de börjar leka, Babar, Cornelius och flera 

andra är där och leker med dem. Cornelius har byggt en gunga mellan sina betar så att de 

små kan gunga. Ett perfekt tillfälle att undersöka krafter och energi. När barnen har badat så 
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hittar Pom vad han tror är en kaka som han sen äter upp. Dock var det inte en kaka utan en 

tvål, den var inte alls god, ur snabeln på honom kommer det stora bubblor och alla skrattar. I 

boken kan vi se mycket grund till fysik, den innehåller många färggranna bilder och ganska 

lite text. Könsrollerna i boken är markanta, Babar är inte ens i närheten av 

förlossningsrummet, barnomsorgen med läkarbesök, tvättning, torkning och matning tillstår 

Céleste, gamla damen och barnsköterskan medan Babar och Cornelius bara är med och leker 

med barnen när de är i barnkammaren (De Brunhoff Jean & Laurent 1996).   

UR: 

Under mina intervjuer med pedagogerna så rekommenderades jag att också kolla igenom 

webbsidan UR som har många pedagogiska material i form av korta filmer. På URs hemsida 

hittade jag en serie om fysik som var kategoriserad för 6åringar. Serien heter Lampornas mat 

och avsnitten är ca 4,5 minuter låga. Serien består av fem avsnitt som följer här nere i 

kronologisk ordning. 

Vattenkraft I första avsnittet ser vi först en flicka som tänder och släcker en lampa, när hon 

tänder den så dyker det upp en lysande blå boll med ögon som presenterar sig som Energin. 

Energins resa får vi följa genom resten av avsnittet och den börjar i vattnet. Snart forsar hen 

in i ett vattenkraftverk där vattnets kraft snurrar en maskin och skapar rörelseenergi, 

processen här är något oklar då energibollen mer eller mindre bara dyker upp där. 

Rörelseenergin, eller ”snurrenergin” som de har valt att benämna den, omvandlas till 

elenergi och energibollen far igenom olika ledningar och sladdar ut till lampan. 

Förklaringarna är ganska enkla men saknar många vetenskapliga begrepp och gör istället om 

dem. Energibollen skulle kunna ha mer inlevelse för att fånga barnen lite mer 

(http://urskola.se/Produkter/183664-Lampornas-mat-Vattenkraft).  

Sol Här börjar avsnittet med att flickan får ett problem, det är mörkt i frysen när den öppnas 

och det är inte kallt, glassen har smält. Frysen kanske är avstängd och får ingen energi. 

Mamma kommer och startar frysen igen och energin dyker upp, denna gång som en orange 

boll som visar hur frysen får energi genom solen. Hen berättar att i stjärnan solen finns det 

massor av energi, det gäller bara att fånga den. Bollen hoppar ner i en solcell som benämns 

som ”glas med något mörkt bakom”. Energin berättar att hen är fångad där bakom men kan 

fortsätta ner i sladdarna. Sedan åker energin vidare genom ledare och sladdar in till huset 

och frysen så att glassen kan hållas kall. Flickan lägger sin glass i solen och den smälter, 

bollen förklarar att det inte går bra. Solens energi måste fångas först för den är het, att lägga 

http://urskola.se/Produkter/183664-Lampornas-mat-Vattenkraft
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en glass i solen gör den bara till glass-sås. Återigen så är det lätt att följa med och bollen har 

börjat att låta mer entusiastisk i det här avsnittet. Däremot saknas fortfarande många 

vetenskapliga begrepp och benämningar (http://urskola.se/Produkter/183665-Lampornas-

mat-Sol).  

Vindkraftverk Flickan ser att batterierna i fjärrkontrollen har tagit slut så hon väljer att 

använda knapparna på Tv:n istället. Hon ställer sig frågan hur det kommer sig att Tv:n kan 

vakna egentligen. Den blå energibollen dyker upp igen för att förklara. Bollen sitter i vinden 

den här gången och blir fångad av en stor propeller, alltså ett vindkraftverk men det 

benämns inte som ett sådant. En man kommer ut och berättar att det är här som de arbetar 

med att göra om vind till energi. Bollen far in i mitten på propellern och fastnar i en stor blå 

maskin, sedan åker hen genom kablar, sladdar och kontakter ner till huset och Tv:n. Bollen 

avslutar med att el är farligt för levande varelser för de behöver en helt annan typ av energi. 

I det här avsnittet är det mycket som saknar benämning och förklaring men i övrigt är det 

väldigt likt det förra avsnittet (http://urskola.se/Produkter/183666-Lampornas-mat-

Vindkraft). 

Kärnkraftverk Det blir strömavbrott och flickan undrar vart hon ska leta efter elen. Elen har 

fastnat och kommer inte fram. Ställverket måste lagas och det kommer att ta tid, så medan 

det händer så får vi se vart bollen startade. Energin kom från en sten, utsläppt ifrån stenens 

allra innersta. Långt inne i stenen finns den minsta biten som stenen är byggd av. Om den 

minsta biten tas sönder så finns energin därinne. Energin som fångas är väldigt instängd för 

att den är farlig och måste kylas ner och behandlas innan den kan åka ut i kablar. Ställverket 

blir fixat och energin kan äntligen komma fram. I det här avsnittet förklaras det mer än vad 

det har gjorts i de andra avsnitten, särskilt hur atomklyvning fungerar är väldigt lätt och 

tydligt framställt (http://urskola.se/Produkter/183860-Lampornas-mat-Karnkraft).  

Matenergi Det allra sista avsnittet. Flickan är trött och dåsig och går för att äta och då 

kommer en grön energiboll fram och säger att maten ger henne energi. Bollen tycker att det 

är lite konstigt att det är samma benämning på energin i kroppen som energin som finns i 

kontakter och lampor. Kort går vi igenom de tidigare avsnitten i serien och energibollen 

summerar och benämner vindkraftverk, och turbinen från avsnittet om vattenkraft. Bollen 

säger att människor inte kan äta elenergi för att kroppen inte är en maskin, även om den är 

lite lik en maskin i det att behöver energi för att fungera (http://urskola.se/Produkter/183981-

Lampornas-mat-Matenergi).  

http://urskola.se/Produkter/183665-Lampornas-mat-Sol
http://urskola.se/Produkter/183665-Lampornas-mat-Sol
http://urskola.se/Produkter/183666-Lampornas-mat-Vindkraft
http://urskola.se/Produkter/183666-Lampornas-mat-Vindkraft
http://urskola.se/Produkter/183860-Lampornas-mat-Karnkraft
http://urskola.se/Produkter/183981-Lampornas-mat-Matenergi
http://urskola.se/Produkter/183981-Lampornas-mat-Matenergi
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Summering: 

Fysik går att finna i all litteratur även om den inte är inriktad på just det ämnet. I vissa 

böcker behövs en större djupdykning och analys för att hitta den och i enlighet med svaren 

på de intervjuerna som jag har gjort så är det pedagogernas ansvar att leta efter fysiken i 

litteraturen och uppmuntra barnens intresse under processen. Genom litteraturanalyserna har 

många fysikaliska fenomen hittat i barnens litteratur, allt från vardagliga fenomen som 

cykling till uttänkta experiment med tydlig vetenskaplig inriktning. De fysikaliska 

fenomenen i litteraturen har rört många bitar av ämnet, till exempel har energier och 

energiomvandlingar berörts, men även ljusets brytning, tyngdkraften, luftmotstånd, statisk 

elektricitet, magnetism och mycket mer. Intervjuerna med pedagogerna har gett en variation 

av arbetssätt utifrån litteraturen, flera exempel på hur litteraturen kan göras interaktiv 

presenteras, genus och textmängd är också faktorer som pedagogerna tar hänsyn till i valet 

av litteratur.  
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Diskussion: 

Vad är litteratur? 

För att få svar på frågorna om litteraturen, hur den görs interaktiv, hur pedagogerna kan 

använda den samt vilka faktorer som beaktas av pedagogerna i valet av litteratur, så måste vi 

först göra klart för oss vad ordet litteratur innebär. På nationalencyklopedins hemsida 

definieras litteratur såhär:  

”Samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller 

vissa estetiska kriterier. I latinet förekommer litteratura 

med tre skilda betydelser:  

1) någonting skrivet,  

2) filologi,  

3) lärdom, vetenskap.”(NE) 

Vilket verkar vara simpelt nog, men också skulle betyda att skönlitteraturen inte är en 

litteratur eftersom den oftast inte grundar sig i vetenskap eller filologi. Men läser vi vidare 

så ser vi att en förändring av ordets betydelse har skett från olika åldrar och i vår egen tid 

finns det också skiftningar i vad som menas med litteratur. 

”Även åt ett annat håll har skett en vidgning. Genom Milman 

Parrys och A.B. Lords forskning har det blivit klart att 

skriftbevarad litteratur har föregåtts av en muntligt traderad ’oral 

litteratur’. Vid sidan av skrivna texter har muntligt spridda texter 

funnits i alla tider. Modern teknik har gett möjligheter till muntlig 

distribution (etermedier, film, video). Någon principiell skillnad 

går knappast att upprätthålla mellan skriftlig och oral 

litteratur.”(NE) 

Detta skulle i så fall betyda att filmer och videoklipp också kan ses som litteratur, och tänker 

vi efter så kanske det inte är så konstigt. På ett bibliotek kan du oftast låna både film och 

ljudböcker till exempel. 

Metoddiskussion  

Varför valdes intervjuer och litteraturanalys istället för observationer eller enkäter till 

arbetet? Observationer och enkäter hade visserligen också kunnat användas i examensarbetet 

för att iaktta hur pedagogerna jobbar eller enkäter som skickas ut till flera och få ett större 
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antal deltagare och en större bredd av svar. Men resonemanget var att en observation i mitt 

fall förmodligen skulle kräva en styrd aktivitet, pedagogerna skulle behöva ses arbeta med 

fysik utifrån litteratur, något som kanske vanligtvis sker spontant eller på ett sätt som gör att 

en schemalagd situation skulle bli krystad eller rent av vriden för att pedagogerna skulle 

vilja vara till lags. Enkäter hade gått, det största hindret som fanns här var tidsbrist. Att 

skicka ut 100 enkäter resulterar inte i att få tillbaka 100 ifyllda enkäter, vilket gör att det är 

väldigt många enkäter som behöver skickas ut. Sedan ska enkäterna läsas noga, 

sammanställas och svaren illustreras i en tabell. Vidare kan inte heller motfrågor ställas när 

en deltagare svarar på en enkät, vilket gör att vissa frågor inte alls blir besvarade, eller att de 

svar som är skrivna inte är förståeliga för forskaren. Alltså valdes dessa två metoder bort och 

fokusen blev istället på intervjuer och litteraturanalyser som tillåter att se vad som finns 

tillgängligt för pedagogerna att arbeta med och hur pedagogerna tycker att litteraturen kan 

användas.   

Att göra litteraturanalyser av barnböcker är inget nytt, det finns fler som har arbetat på detta 

sätt tidigare för att få fram fakta till sitt arbete, bland dessa är Cecilia Axell (2015) som 

analyserat synen på teknik som skildras i olika barnböcker. Nu är temat för det här arbetet 

visserligen fysik och inte teknik. Däremot går teknik och fysik ofta in i varandra, dessutom 

är inriktningen på barnens litteratur densamma. Därför anser jag att Axells avhandling är 

relevant för mitt examensarbete. I hennes analyser ser hon att det är svårt att skilja på en 

analys och en tolkning, hon förklarar att vi i en analys strävar efter att vara så objektiva som 

möjligt medan vi i en tolkning lägger in det vi tänker. Hon anser att en analys och en 

tolkning ofta sammanvävs och att det är svårt att skilja på dem då vi inte kan se någonting i 

vår omgivning utan att tolka det för oss själva. Hon menar därför att vi inte bör argumentera 

för att vår tolkning är den rätta och absoluta sanningen, men istället att den är värd att 

beakta. Detta är något som stämmer bra överens med hur jag själv tänker om 

litteraturanalyserna, det vill säga att det som jag har uppmärksammat i litteraturen kanske 

inte är det som mest skulle stå ut i någon annans ögon. Icke desto mindre så tycker jag att 

litteraturanalyserna har gett mig en bra grund för min studie.  

Resultatdiskussion  

Olika sätt att arbeta på 

Ett arbetssätt som tydligt utgår ifrån litteratur, i detta fall sagoböcker för barn, är det som 

beskrivs i boken Lärande i sagans värld (Arnesson Eriksson Marie 2009). Här höjs barnens 
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intresse i och med att pedagogerna använder sig av leken för att lära. Sagan blir till en 

lekvärld där alla teman kan utforskas men också integreras så att matematik kan göras 

tillsammans med musik till exempel eller fysik och skapande. I det här arbetssättet läggs 

också mycket vikt och tid på rummen, de dekoreras och ändras om för att passa till sagans 

värld och vara inbjudande för barnen. En av de förskolor som intervjuades jobbade på ett 

liknande sätt, där pedagogerna gjorde en teater av matematik och fysik och teknik med hjälp 

av Skrotnisse och de hade ofta en bok som det använda som ett temaarbete.  

Lilla bokbryggan väljer ett antal böcker i sitt projekt som når ut till väldigt många av 

kommunens förskolor. Projektet erbjuder pedagoger mer inblick i att arbeta med böcker och 

uppmuntrar pedagogerna att göra litteraturen mer interaktiv med exempelvis dialoger och 

dramatiseringar. Kontaktpersonen som jag hade intervjun med berättade om en aktivitet som 

hen hade gjort med några barn. Denna bestod ligga i ett mörkt rum med ficklampor och lysa 

genom prismor för att göra regnbågar. Kontaktpersonen rekommenderade övningen därför 

att den gjorde fysik väldigt enkelt och lättförklarligt.  

I Berätta en saga (Egan Kieran 1995) ser vi ett arbetssätt som utgår ifrån ett berättande av en 

saga eller myt. Här finns det i arbetssättet en tydlig mall att utgå ifrån där det viktiga är att 

ställa sig frågan vad barnen ska lära sig, varför det är viktigt, hur vi väcker känslor genom 

berättande och vilka motsatser som bäst illustrerar poängen. Det handlar helt enkelt om en 

upplevelse där myten och sagan kopplas till vår värld och relateras till vardagliga problem 

(ibid). 

Ett annat arbetssätt som användes på en av de förskolor där jag intervjuade en pedagog var 

att alltid ha all litteratur, i detta fall böcker, tillgängligt för barnen och att låta dem utforska 

på egen hand så att de själva ska finna ett intresse och inte bli påtvingade fakta. Barnen får 

arbeta i sin egen takt och pedagogerna är med som stöd och ser till att material finns 

tillgängligt ifall barnen skulle vilja utföra ett experiment, när intresset är etablerat startar 

också pedagogerna igång experiment och projekt med barnen i grupp. 

I den sista intervjun så cirkulerade temat ofta kring barnens intressen och initiativ. 

Pedagogerna använde sig av litteraturen genom att läsa med barnen eller titta på ett 

videoklipp på datorn tillsammans med barnen, sedan förde de en dialog med barnen och lät 

barnen fundera själva efter detta gjorde de experiment eller en aktivitet som härmade vad de 

hade sett, hört eller läst i litteraturen.   
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Likheter mellan arbetssätten 

Finns det då några likheter som vi kan se i de olika arbetssätten? En tydlig koppling som ses 

igenom alla arbetssätten, både de som beskrivs i de böcker som ingår i forskningsöversikten 

och de som berättas i intervjuerna, är att barnens intresse står i fokus. Det är genom intresset, 

nyfikenheten och lusten att lära som måste tas till vara i första hand. Pedagogerna har 

nyckeln till barnens lustpunkt och för att nå målet om det livslånga lärandet så måste 

barnens eget inflytande och vilja tas på allvar. (Moberg Åsa 2006). Utforskning och 

inlevelse verkar också vara en gemensam faktor som upprepar sig i de olika metoderna som 

låter barnen tänka och känna tillsammans med pedagogerna. 

Att använda en diskussion om litteraturen går igen i flera arbetssätt, i alla mina intervjuer till 

exempel och även i forskningen (Mantizicopoulos, Panayota & Patrick Helen 2011) 

förespråkas den. Det är kanske inte så konstigt då dialogen mellan barnen och pedagogen 

gör att barnet blir uppmärksammat, får sina frågor bekräftade och får känna sig delaktig. 

Något som är ytters viktigt då delaktighet är en stor del i läroplanen (Skolverket 2010). 

Stereotyper, jämställdhet och lämplig litteratur 

När det gäller frågan om vad som är lämplig litteratur har denna fråga varit svår att besvara, 

men de svar har givits under intervjuer är dels hur mycket text en bok innehåller och dels 

hur boken behandlar kön och genus.  

Om vi då ska gå in på litteraturens lämplighet i förhållande till genus och stereotyper så kan 

vi se på forskningen från (Rawson et al. 2014) som är relevant i sammanhanget eftersom den 

visar på konsekvenser beroende på vilken litteratur och vilka bilder i böckerna som väljs 

under ett arbete med fysik och andra vetenskapliga ämnen. Under forskningen framgår att 

stereotyperna om den vita, manliga, galna och gamla vetenskapsmannen i labbrock påverkar 

flickors intresse för fysik mycket negativt och får dem att i lägre utsträckning söka sig 

kunskap om fysik i framtiden. Jag anser att detta ger en klar bild om varför det är viktigt för 

pedagoger att se över stereotyper och vara genusmedvetna i valet av litteratur. 

Vidare kan vi också se hur flickor och pojkars intresse för litteratur med fysik och 

teknikinriktning ofta behandlas olika (Mantizicopoulos, Panayota & Patrick Helen 2011) 

genom att flickor trots samma grad av intresse inte får lika många fysikböcker lästa för sig 

som pojkar får. Vidare framkom också ur intervjun med Lilla bokbryggan att fysikaliska 

fenomen oftast uppmärksammas om de är manligt kodade medan kvinnligt kodade 
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fysikaliska fenomen sällan uppmärksammas. Exempelvis kan Babars kanonskott få mer 

status som fysikaliskt fenomen än vad Lilla skärs lutande tårta får. 

Hur svarar detta på mitt syfte och mina frågeställningar?  

Hur kan pedagogerna använda litteraturen för att främja barnens intresse och lärande inom 

fysik? Syftet har besvarats genom att se över pedagogiska arbetssätt med grund ur litteratur 

från böckerna (Arnesson Eriksson Marie 2009)&( Egan Kieran 1995), göra analyser av 

vanligt förekommande böcker för att få en överblick av hur mycket fysik som finns 

tillgänglig i litteraturen och genom sammanställda intervjuer om pedagogers olika sätt att 

använda litteraturen i arbete med fysik. Svaret på syftet blir även här varierat då jag har sett 

många olika sätt som pedagogerna kan använda sig av för att främja barnens intresse och 

lärande om fysik med hjälp av litteraturen. Men en sak som jag verkligen tar med mig från 

detta är att oavsett vilken metod som väljs så är det pedagogernas engagemang, reflektion 

och lyhördhet för barnens intresse som avgör om arbetet med fysik utifrån litteraturen blir 

lärorikt och lustfyllt.      

Vilka faktorer påverkar pedagogernas val av litteratur? Denna fråga har besvarats genom 

intervjuer med förskollärare och en person från Lilla bokbryggan som haft kontakt med 

många pedagoger under projektets gång samt är med och väljer ut böcker till projektet. 

Svaret blev att textmängd och genus är faktorer som påverkar pedagogernas val av litteratur. 

Hur kan litteraturen göras interaktiv? Frågan har besvarats genom en sammanställning av 

intervjuer. Här har svaren varit många: dramatisering av en bok, flanosagor, sagopussel, 

inkludera internet, göra mycket förarbete och se över vad som finns tillgängligt i litteraturen, 

göra experiment, jobba mycket med leken, våga prova samt föra en dialog om litteraturen. 

Slutsats 

Någonting som arbetet med den här studien har lärt mig är att ingen forskning eller studie är 

100 % perfekt och vattentät. Det finns alltid någonting att förbättra, det finns alltid någon 

svaghet. Mitt arbete är naturligtvis inget undantag och även om jag skulle finputsa det i 3 år 

så skulle det inte vara totalt felfritt. De brister som jag ser i genomförandet är bland annat 

kvantiteten av intervjuerna då det påverkat både generaliseringsbarheten och reliabiliteten. 

Generaliserbarheten i arbetet är värt att betänka, pedagogerna är bara tre till antalet, de har 

alla lång erfarenhet som utbildade förskollärare, är kvinnor och jobbar i samma län. Detta 

faktum gör att generaliserbarheten blir ganska låg. Reliabiliteten blir också lidande av dessa 



31 
 

faktorer därför att skillnaden mellan pedagogernas svar i Värmland kanske inte blir 

desamma som pedagogers svar i Skåne och om arbetet gjordes i Skåne skulle resultatet 

därför inte bli detsamma. För att höja både reliabiliteten och generaliserbarheten skulle jag 

ha behövt intervjua fler pedagoger med olika utbildningsnivå, kön, verksamhetstid och 

arbetsförhållanden från fler av Sveriges hörn. Det hade gett mig mer nyans, fler svar, 

förmodligen fler arbetssätt att diskutera och jämföra och därför skulle det ha höjt min 

generaliserbarhet och reliabilitet. Sedan skulle jag också ha kunnat använda en mer 

strukturerad mall i analyserandet av litteraturen för enkelhetens skull. Nu valde jag istället 

att leta efter och belysa bland annat olika fysikaliska fenomen istället. Jag upptäckte att det 

blev rätt tidskrävande och det hade således troligen varit smidigare, effektivare och tydligare 

att konstruera och använda mig av en simpel men strukturerad mall för min litteraturanalys.   

Förslag till vidare forskning 

Det som är intressant att fortsätta forska på ur mitt perspektiv är hur barnen uppfattar fysik 

utifrån de olika arbetssätten samt hur genus har påverkat barnens fysikintresse genom 

tiderna. Det första av dessa två förslag utgår ifrån sätt att jobba med litteraturen i ett tema 

med fysik, men här ändras perspektivet till barnens synvinkel. Här kan en observation under 

en längre tid kompletterat med barnintervjuer vara att föredra, eftersom det då är lättare att 

se vad barnen gör och höra vad det tycker och tänker om fysiken, litteraturen och 

aktiviteterna. Den andra frågan om genus anser jag viktig för att få ett större perspektiv, 

tidigare forskning om stereotyper i barnböcker har vi gått igenom ovan. Att bredda och 

utföra en liknande forskning med ett historiskt perspektiv tror jag skulle göra en skillnad i att 

se hur barnens framtid ter sig, samt hjälpa oss att förstå konsekvenserna av vårt pedagogiska 

fotavtryck i barnens liv och lärande.    
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Bilaga 1: 

Intervjufrågor till pedagogerna: 

• Hur länge har du varit verksam? 

• Vilken utbildning har du? 

• Vilka böcker har ni använd mest på förskolan, hur har ni använt dem? 

• Kan du ge något exempel på hur litteraturen kan göras interaktiv? 

• Hur mycket fysik tycker du dig se i litteraturen? 

• Vad gör dig engagerad i ditt arbete? 

• Vad för slags litteratur anser du vara lämplig för ett arbete med fysik? 

• Vad för slags litteratur anser du vara olämplig för ett arbete med fysik? 

• Finns det några böcker som du skulle rekommendera mig att kolla upp? 
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Bilaga 2: 

Intervjufrågor till Lilla bokbryggan: 

• Hur länge har Lilla bokbryggan hållit på? 

• Hur startade projektet? 

• Vilka positiva konsekvenser anser du att Lilla bokbryggan har lett till? 

• Tror du att det finns lämplig eller olämplig skönlitteratur att använda sig av i ett arbete 

med fysik med förskolebarn? 

• Hur tror du att litteraturen kan hjälpa barn att få ett intresse för fysik? 

• Vad tycker du är ett bra sätt att göra litteraturen interaktiv? 

• Finns det några böcker som du tycker att jag bör kolla upp? 
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Bilaga 3 

Missivbrev till Lilla bokbryggan: 

Hej! 

Jag heter Joy och jag är student på Karlstads universitet, Förskollärarprogrammet. Jag är nu 

inne på min sjätte termin och är i full gång med mitt examensarbete som kommer att handla 

om fysik i barnböcker. 

Mitt syfte med detta arbete är att undersöka hur skönlitteratur kan användas av pedagoger 

för att främja barnens intresse och lärande inom fysik. 

I termin fyra jobbade vi en del med bokbryggan och det gav mig inspiration till att arbeta 

mer med utgångspunkt från barnens litteratur. På grund av detta skulle jag gärna vilja ha en 

intervju med dig. Jag uppskattar att intervjun skulle ta ca 15- 20 minuter beroende på hur 

mycket diskussion som uppstår och det är sju intervjufrågor som jag har att ställa. 

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 

Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som avbryta 

intervjun och därmed deltagandet. Om du under intervjun skulle vilja stå över en enskild 

fråga så går det naturligtvis också bra. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt 

och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. 

Om du har några frågor eller funderingar så kontakta mig gärna. 

 

Hoppas vi ses! 

Med vänliga hälsningar Joy Jonsson 


