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Abstract 

The purpose of the study is to find out how five-year-old children explain and find solutions 

in relation to a problem-solving experiment around the physical phenomenon float-sink. The 

method that was opted to use was video observation. The study is based on a video 

observation that lasted for 25 minutes with four children who were around five years old. The 

activity was divided into two different parts, the first part focused on hypotheses around the 

outcome of different objects in water, if they would either float or sink. The other part focused 

on problem solving, where the children should get something that earlier sank to float. The 

result of the study shows that the children focused on weight, form and size of the objects, in 

predicting whether they would sink or float. The children also show a big interest and take 

initiative to solve the problem that they were given in the beginning of the activity. They 

construct and shape the different materials and they succeed by creating an aluminium boat 

that could carry a pinecone and three stones. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att ta reda på hur femåriga barn i förskolan förklarar och kommer på 

lösningar kring ett problemlösande experiment kring det fysikaliska fenomenet flyta-sjunka. 

Metoden som valts att använda var videoobservation. Studien baseras på en videoobservation 

under ca 25 minuter med fyra barn i femårsåldern. Aktiviteten delades in i två olika delar, där 

första delen fokuserar på hypoteser kring om olika föremål skulle antingen flyta eller sjunka 

och den andra delen fokuserar på ett problemlösande, där barnen skulle få något som tidigare 

sjönk att kunna flyta. Resultatet i studien visar på att barnen har fokus på tyngd, form och 

storlek utifrån om ett föremål ska flyta eller sjunka. Barnen visar också stort intresse och 

initiativtagande till att lösa den problematiserande uppgiften de fick i början av aktiviteten, de 

konstruerar och formar olika material och de lyckas forma en aluminiumbåt som bär en kotte 

och tre stenar. 

Nyckelord 
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Först vill jag rikta ett stort tack till barnen som deltog i studien. Sedan vill jag även tacka min 

handledare Jesper Haglund som har bidragit med värdefulla synpunkter och väglett mig i mitt 

arbete. Till sist vill jag även tacka min familj för att ni stöttat och trott på mig under hela 
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Inledning 
 

Studien som presenteras här är mitt examensarbete till förskollärarutbildningen, som skrivs i 

sjätte terminen vid Karlstads universitet. Mitt val av ämne landade i att skriva om det 

fysikaliska fenomenet flyta-sjunka i vatten. Vatten är något som finns runt omkring oss i olika 

former och på olika platser i vår vardag. Det är också något som jag uppmärksammat att barn 

oftast är väldigt intresserade av, just det fysikaliska fenomenet flytkraft har jag stött på 

spontant både hemma tillsammans med mina barn och i jobbet på förskolan. Barnen 

intresserar sig för vatten och dess olika egenskaper, ett barn sa spontant när jag jobbade en 

dag i förskolan ”titta ett ekollon som flyter, varför?” eller när jag suttit vid matstunden 

tillsammans med barnen och råkat tappa något i vattenglaset som visar sig antingen flyta eller 

sjunka.  

Jag anser att det är av vikt att studera barns kunskap om flytkraft i vatten samt hur de kan lära 

sig om detta genom olika aktiviteter. Att titta på vad barnen har för kunskap om vatten och hur 

de kan lära genom strukturerade aktiviteter och tillägna sig kunskap om vattens olika 

egenskaper som flyta-sjunka. Jag tycker det intressant att studera vad det finns för strategier 

för att lära om flytkraft i vatten. Är det relevant att utföra strukturerade aktiviteter och 

experiment med barn? Kan strukturerade aktiviteter skapa ett lärande kring flytkraft och i 

vilken grad kan man se lärandets utveckling? 

I läroplanen för förskolan står det också att förskolan ska sträva efter att varje barn: ”utveck-

lar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, 

djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” (Skolverket, 2016. s.10) vilket 

visar på att mitt val av ämne har betydelse för min kommande profession. Fysikaliska feno-

men ska vara en del av mitt kommande arbete i förskolan tillsammans med barnen, där jag 
som pedagog ska utmana barnen i deras nyfikenhet och begynnande förståelse för naturveten-

skap i förskolan (Skolverket, 2016). 

 

Min avsikt är att synliggöra barnens kunskap och lärande kring en strukturerad aktivitet kring 

vatten. Genom att studera barn i en experimentell problemlösande aktivitet med fokus på 

flyta-sjunka kan jag i min framtida profession få kunskap om hur problemlösande aktiviteter 

bidrar till lärande i förskolan. Jag tror att detta ämnesområde kan ha en stor relevans för lärar-

professionen just för att fysikaliska fenomen hela tiden uppenbaras i vår värld och att de hela 

tiden finns nära oss. Därför tror jag att det kan ha en stor betydelse att få en bild av hur vi kan 

främja och ta reda på hur barn lär sig kring flytkraft och att jag i min profession får kunskap 

om hur jag kan arbeta i förskolan i min kommande yrkesroll för att främja barns medvetenhet 

och utforskande av fysik.  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att studera hur 5-åriga förskolebarn förklarar och kommer på 

lösningar utifrån ett problemlösande experiment kring fenomenet flyta-sjunka. 

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 Vilka faktorer beaktar barnen i sina förklaringar kring att ett visst föremål sjunker och 

ett annat flyter och vilka resonemang lyfts fram hos barnen för att förklara flyta-

sjunka? 

 Vilka initiativ till undersökande och problemlösande tar barnen under experimentets 

gång? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Under denna rubrik lyfts forskning upp som kommer att kopplas till denna studie kring 

flytkraft. Först behandlas fem stycken rubriker kring tidigare forskning och litteratur och 

sedan tas den teoretiska utgångspunkten upp.  

Naturvetenskapligt lärande 

För att förstå hur världen är uppbyggd och fungerar behöver barn experimentera, utforska, 

undersöka och lösa problem. Detta är något som barn gör, det startar ofta i en upptäckt, en 

fråga eller ett problem kring ett material, fenomen eller händelse. Barnen uppmärksammar 

objekt och observerar noga och vidare kategoriserar dem för att sedan formulera frågor för 

undersökande. För att komma åt barnens hypoteser kring upptäckten gäller det att lyssna 
ordentligt och ta deras frågor på allvar. För att skapa en naturvetenskapligt utforskande kultur 

på förskolan behöver barnen få upptäcka och undersöka med hela sin kropp och alla sina 

sinnen där de får pröva sina idéer (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2008).  

För att synliggöra det som sker i en upptäckt hos barnen och för att skapa förståelse kring 

fenomenet behövs det demonstrationer, modeller eller problemlösande aktiviteter med 

närvarande pedagog. Det räcker inte med att barn leker fritt med vatten för att lära sig begrepp 

som densitet utan de behöver utmanas, visas och experimentera ser Larssons (2016) i sin 

avhandling. Som pedagog behöver man sammankoppla teori med fysisk aktivitet för att skapa 

konkreta exempel. Detta lyfts som viktigt både för barn och pedagoger för att skapa kunskap 

och förståelse. Genom att göra och samtala skapas en betydelsefull erfarenhet för lärande för 

barnet och pedagogen. Barnen gör abstrakta fenomen till något konkret och påtagligt. Elm 

(2008) och Thulin (2011) pekar dock på att detta sällan sker ute i praktiken ute på förskolorna. 

Det visar istället på att det ofta saknas reflektion i det pedagogiska arbetet. Saknaden av 

reflektion gör att barnen endast gör utan att förstå varför, det blir ingen förståelse. Barn och 

pedagog behöver studera vad som har hänt och varför det blev som det blev. Harlen (1997) 

poängterar också detta som viktigt i sin bok, han menar på att utvecklingen av tankeprocessen 

måste gå hand i hand med utvärderingen av resultatet. Han betonar att de är totalt beroende av 

varandra för att skapa förståelse. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) menar att det 

blir viktigt som pedagog att reflektera och ställa vidgande frågor på rätt nivå till barnen och 

göra barnen medvetna om sin omvärld. Barn lär ofta genom konkreta handlingar som också 

Larsson tog upp tidigare men det är inte alltid självklart att man reflekterar över sin handling 

vilket även Elm och Thulin belyser tidigare som en viktig tanke. Det är där vi som 

förskollärare behöver komma in och uppmärksamma barnen på deras handlingar och ställa 

frågor kring deras tankar för att de ska skapa sig en förståelse kring det tänkta. Elstgeest 

(1996) betonar hur viktigt det är att ställa de ”rätta frågorna” till barnen kring deras 

upptäckter, att pedagogen ställer frågor som barnen har möjlighet att undersöka. En bra fråga 

handlar ofta om att den stimulerar till och inbjuder till en närmare betraktning, och eventuellt 

en ny undersökning. De produktiva frågorna leder ofta till produktivitet. 
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Flyta-sjunka i ett socialt perspektiv 

Hos ett barn kan nyfikenheten ses som den viktigaste drivkraften för lärande, barnet är 

vetgirigt och vill veta mer, en vilja att ta reda på eller studera något. Genom att barn och 

pedagoger intar ett nyfiket sinne skapar de ett öppet intryck för all olika information, vilket i 

sin tur kan leda till att de provar nya saker (Persson Gode, 2012). I ett naturvetenskapligt 

arbetssätt upplever, undersöker, utforskar och upptäcker barnet sin omvärld, vilket kan ske 

genom att röra, smaka och testa. Barnet ägnar sig ständigt åt det här, där barnet utforskar sin 

omvärld för att skapa förståelse (Persson Gode, 2012; Harlen, 1997). 

Tidigare forskning kring flytkraft kan ses bland annat i Larssons (2016) avhandling som vilar 

på ett sociokulturellt perspektiv och utgår från Lev Vygotskys teorier om lärandet. 

Avhandlingen är baserad på fyra empiriska studier som belyser i olika grad barn-barn och 

barn-förskollärares interaktion kring fysikaliska fenomen samt hur förskolläraren i förskolan 

lägger upp undervisningen. Hennes övergripande syfte var att ta reda på vad som sker när 

fysik blir lärområde i förskolan. Studierna sammanbinder genom att innehållet i samtliga 

studier relaterar till fysikaliska fenomen samt att de fokuserar på vilka möjligheter till lärande 

som sker i de studerade aktiviteterna.  

Den första studien utgår från fyra barn och deras lek och vardag i förskolan med fokus på 

friktion. Den andra studien utgår från ett tematiskt arbete, där de valda aktiviteterna är 

kopplade till två förskollärares strävan efter att möjliggöra för barn att utforska och tala om 

ljud i termer av vibration och rörelse. Tredje och fjärde studien utgår från förskollärarens 

undervisning och fyra barns utforskande, undersökande och kommunicerande i en sådan 

aktivitet, flyta-sjunka. Det som studerades var dels barnens lärprocess via ordförståelse kring 

begrepp som kopplas till flyta-sjunka och organisationen av innehållet av den 

naturvetenskapliga aktiviteten. Det som framkom i studien visade att problemlösande 

aktiviteter med barnen är betydelsefullt, samt att de skapar en plattform där de delar och 

lyssnar på varandras idéer. Något Larsson även kunde se i alla fyra studierna var att det som 

sker i förskolans dagliga verksamhet kan kopplas till fysikaliska fenomen genom de 

vardagliga händelserna och aktiviteterna i förskolans verksamhet. Det visar alltså på att 

genom vardagliga aktiviteter kan vi få fram intresset kring utforskningsprocesser för att 

upptäcka fysik (Larsson, 2016). 

Om vi tittar närmare på Larssons (2016) studie kring flyta-sjunka-aktiviteten studerades barns 

undersökande förmåga i ett laborativt sammanhang. Resultatet i studien visade på två fokus 

hos barnen. Det första fokus var på att vissa saker flyter och andra sjunker och det andra 

handlade om att ändra förutsättningarna för att flyta eller sjunka. Resonemanget som förekom 

i studien handlade om att lägga till eller ta bort vikt i och på föremålet samt att vissa föremål 

som först flyter sedan sjunker. Studien visar på att barn kan få en vardagsförståelse och med 

hjälp av förskollärare, andra barn och i ett socialt sammanhang bekräfta begrepp och skapa 

förståelse tillsammans. Larsson menar på att de (vardags)begrepp som användes av barnen är 

en startpunkt i den fortsätta utvecklingen av att förstå Arkimedes princip och densitet. Hon 

kommer i sin studie fram till att utförande av utforskande aktiviteter med barnen i syfte att 

introducera vetenskapliga begrepp bidrar till lärande av termer och ett begynnande av 

naturvetenskap. Detta var något som också Pramling och Pramling Samuelsson (2001) såg i 

sin studie som fokuserade på den verbala kommunikationen mellan barnet och läraren i en 
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situation där de testade flyta-sjunka tillsammans med ett barn på 3,3 år. Studien tittade på 

barnets utveckling av hypoteser och antaganden vilket visade att barnet utvecklade en 

medvetenhet kring de fysikaliska begreppen och använde ord som flyta, sjunka, lätt, tung och 

blöt”. Dock kunde inte studien visa på att hen förstod begreppen hen använde, men i och med 

att barn skapar sig erfarenheter kring fenomenet flyta-sjunka skapas ett intresse och en 

nyfikenhet. Det kan ses som en ingång och ett första steg till att lära ”the language of natural 

science” som de beskriver i artikeln, alltså naturvetenskapens språk. Barnets medvetenhet och 

intresse är grunden till det framtida lärandet.  

Begreppsförändring som fokus 

Genom att barn studerar och undersöker naturvetenskapliga fenomen utvecklar barnen sin 

förmåga att förstå sin omvärld. För att skapa förståelse kring naturvetenskapliga upptäckter 

behöver barnen få erfara begrepp, tillämpa och pröva idéer utifrån sina upptäckter och 

utforskande (Harlen, 1997). 

Havu-Nuutinen (2005) har studerat flyta-sjunka i förskolan utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv. I studien observerades 10 sexåriga barn i Finland där fokus låg på 

begreppsförändring utifrån ett socialt sammanhang. Hon ville få kunskap om hur barnen 

förändrar sin begreppsmässiga förståelse utifrån ett socialt sammanhang där instruktioner 

används. Barnen som studerades hade inga tidigare erfarenheter av ett samarbets- och 

problemlösande arbetssätt inom förskolan, och därav hade instruktionerna en viktig del i 

studien som gjordes. För att närma sig detta utfördes en kvalitativ fallstudie där 

forskningsmetoden var konstruerad i tre steg: a) för-intervju, b) instruerad process, och c) 

efter-intervju. Syftet med för-intervju var att synliggöra barnens nuvarande kunskap och 

erfarenhet om flytkraft. För att hjälpa barnen reflektera kring sitt eget tänkande och alternativa 

förklaringar utfördes en instruerad process i form av dialog med barnen och sedan utfördes 

efter-intervjun med barnen, som delades in i två delar. Den första var för att synliggöra vad 

barnen berättar om begreppen ”flyta” eller ”sjunka” och förståelsen kring betydelsen av dessa. 

I den andra delen blev barnen frågade om sitt antagande om ett antal flyta-sjunka-objekt.  

Resultatet i Havu-Nuutinens (2005) studie visade på att det skedde en förändring i 

tankebanorna hos barnen och förståelsen kring flytkraft när de utförde experiment i ett socialt 

sammanhang. I för-intervjun visade det sig att barnen ofta utgick från egna erfarenheter eller i 

argument som de hört ifrån en vuxen, ”min mamma sa det till mig”, vilket visade sig nästan 

helt försvunnit i efter-intervjun. Detta visar på att barnen börjat att överväga flytkraft mer 

utifrån sig själva och situationen som konstruerades i studien. Efter-intervjun visade också på 

att många av barnen hade tankar kring formen på objekten och att det hade en stor relevans 

för deras idéer kring om objektet skulle flyta eller sjunka. Ett viktigt ögonblick i studien var 

när barnen skulle utföra ett problemlösande experiment utifrån sina tankar kring att modellera 

för flytande föremål ska ha en båtliknande utformning, de skulle få sin modelleraboll att flyta. 

Barnen formade modellerabollen till en form av en båt och fick den att flyta. Detta gjorde att 

barnen fick dela sina erfarenheter och förståelse för att finna den bästa lösningen på 

problemet. Det var också väldigt motiverande för barnen att utforska på detta sätt och de 

visade stor glädje i att lyckas med sin hypotes i utformningen av modellerabollen till en båt. 

Det visade att barnens kunskap blev mer multidimensionell och att det har betydelse att 

samarbeta i grupp eftersom att det betyder att barn behöver dela med sig av sin förståelse och 
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försöka att finna den bästa lösningen, vilket också Osborne (1997) och Persson Gode (2012) 

lyfter som en viktig aspekt av lärandet.  

Havu-Nuutinens (2005) studie visar att om pedagogen jobbar utefter ett utforskande arbetssätt 

kring flyta-sjunka i ett socialt sammanhang kring experimentella upptäckter främjar det barns 

kognitiva utveckling och hjälper dem i deras utveckling att skapa förståelse. Som i sin tur 

bidrar till att barnen förstår begrepp lättare i framtiden och ger barnen positiv känsla i att 

tänka och dela erfarenheter med andra. Men också att arbeta genom ett problemlösande 

arbetssätt gör att barnen måste sätta ord på sina tankar och arbeta i ett socialt sammanhang 

möjliggör att barn och pedagoger lyssnar på andras idéer och kan resonera tillsammans.  

Materialet som fokus 

Kallery (2014) har studerat 104 barn i åldern 4-6 år i Grekland med fokus på materialets 

påverkan för flyta-sjunka. Barnen läts experimentera med föremålen som var noga utvalda för 

att få barnen att fokusera på vad föremålen är gjorda av istället för vad föremålet är. De 

delades in i två enheter, en enhet som jobbade med solida föremål och en enhet som jobbade 

med ihåliga föremål. De solida föremålen var modellera och trä, de ihåliga föremålen var 

glasbehållare. Data samlades in kring barnens tankar innan experimenten började, pågående 

och efter att de utfört experimenten. I båda grupperna utfördes ett antal experiment för att 

skapa förståelse kring materialets påverkan kring flyta-sjunka och hela tiden fördes en 

diskussion kring experimentet där läraren kom med problematiserande frågor till barnen så att 

de synliggjorde sina antagande och tankar för läraren. Läraren utvärderade eleverna två 

veckor efter att de genomfört experimenten genom att gå tillbaka till samma frågor som 

använts vid begynnelsen av studien. Metoden som användes var ljudinspelning av barnens 

röster. Resultatet av studien visade på att fokus hade gradvis flyttat sig från föremålets 

varande vilket innebär vad föremålet är för något till vad det var uppbyggt av. Det visade sig 

att 94 barn av 104 associerade flyta-sjunka utifrån vikten av föremålet i gruppen som 

experimenterade med solida föremål. Det visade också sig att 92 barn av 104 höll fast vid att 

om ett föremål är gjort av ett material som sjunker spelar det ingen roll om föremålet är stort 

eller litet det kommer ändå att sjunka. Den andra gruppen som studerade ihåliga föremål var 

det 81 barn av 104 som bedömde att det handlade om luften om det skulle flyta eller sjunka. I 

den ihåliga experiment gruppen där föremålen hade hål eller var ihåliga visade det sig tydligt 

att jobba med problemlösande experiment har en stigande effekt på lärande hos barnen i 

fenomenet flyta-sjunka. Barnen lyckades förklara för varandra hur de tänkte och kom fram till 

att ihåliga föremål som innehåller luft flyter trots att materialet som annars sjunker lyckas 

flyta i vatten.  

Att förklara för andra visar sig ha god effekt enligt Persson Gode (2012) för att lyfta fram 

barnets förståelse på ett effektivt sätt och att sätta ord på sina upptäckter. Osborne (1997) 

framhåller just att dela med sig av sina upptäckter till andra har en positiv effekt på den som 

tar emot resonemanget, personen i sig erfar att det finns fler sätt att tänka och resonera kring 

saker som kan bidra till nya upptäckter hos barnen. 
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Pedagogens roll 

Andersson och Gullberg (2014) har utgått från ett epistemologiskt synsätt där de analyserat 

syftet med naturvetenskap i förskolan och vilka kompetenser som en förskollärare bör ha för 

att kunna arbeta med naturvetenskap. De tittar utifrån två olika epistemologiska synsätt på en 

situation där barn och pedagoger undersöker flyta-sjunka tillsammans. Det första 

epistemologiska synsättet fokuserar på begreppsförståelse som kunskap i naturvetenskapliga 

ämnen, det andra synsättet har en utgångspunkt i att naturvetenskap i sig inte är 

oproblematisk. Resultatet kring begreppsförståelseanalysen visar på att barnen inte tillägnat 

sig någon kunskap i aktiviteten eftersom barnens naturvetenskapliga tänkande inte 

utvecklades, de lärde inga nya begrepp och missförstod densitets-begreppet. Den andra 

analysen kring att naturvetenskap i sig inte är oproblematisk visar istället på att situationen i 

sig var värdefull för att lära naturvetenskap om densitet. Barnen fick positiva erfarenheter 

kring densitets-begreppet som de i framtiden kan utveckla. Barnen upptäckte att de kan 

påverka sitt eget lärande genom att arbeta med ett experimenterande arbetssätt. Det som 

identifierades som kvaliteter hos läraren var: uppmärksamma tidigare erfarenheter hos barnen, 

fånga det oväntade, ställa utvidgande frågor till barnen samt en total närvaro.  

Elfström m.fl. (2008) och Larsson (2016) identifierar också miljöns påverkan för att skapa 

lärande och skapa en miljö som lockar till lärande där det finns material som skapar 

förutsättningar för ett begynnande lärande om naturvetenskap i förskolan. Larsson menar 

också på att förskolläraren har stor betydelse i sammanhanget, att det påverkar vilken kunskap 

som hen har för att lära ut fysik som lärområde. Om fysik ska bli ett lärområde i förskolan 

behöver förskolläraren kompetens i att kunna stödja barn i att reflektera kring händelser och 

uppmuntra barnen att prova och agera på ett sätt som i efterhand ger barnet möjlighet att sätta 

ord på sina erfarenheter av olika fysikaliska fenomen.  

Den litteratur som valts att ta upp utgår från ett experimenterande upplägg på aktiviteterna för 

att lära kring fysikaliska fenomen. I de resultat som visat sig genom tidigare forskning har 

utforskande upplägg av aktiviteten visat på en god grund för lärande. Att arbeta med att 

synliggöra tankar och testa hypoteser skapar en nyfikenhet och ett intresse hos barnen som 

gör att ett begynnande till lärande kring naturvetenskap skapas. För att skapa ett laborativt 

utforskande arbetssätt är det vissa egenskaper som karakteriseras hos förskollärarna i 

studierna, det är bland annat att vara en lyssnade pedagog och skicklig på att ställa frågor till 

barnen som har en utvecklande form. De ska också synliggöra och utveckla barnens tankar 

och ha en viss kunskap kring lärobjektet. Johnston (2004) hävdar att vilka ord vi väljer att 

använda och hur vi utformar våra frågor påverkar barns lärande och tänkande. Att välja ord 

som inbjuder till utforskande och tänkande hos individen gör detta till en vardagsrutin hos 

barnen och skapar ett utforskande av nya möjligheter. Vi kan se i Andersson och Gullberg 

(2014), Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) och Elfström m.fl. (2008) att det är de 

produktiva frågorna som ska lyftas upp för att skapa ett laborativt och utforskande arbetssätt 

på förskolan och skapa förståelse för naturvetenskapliga fenomen.  

Teoretiska utgångspunkter 

Eftersom syftet med denna studie är att studera hur barnen förklarar och kommer på lösningar 

kring problemlösande experiment (flyta-sjunka) valdes det konstruktivistiska synsättet på 
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lärande. Det kommer användas för att hitta förklaringar och begrepp som hjälper att analysera 

och tolka det data jag fått från videoobservationen. Det konstruktivistiska synsättet på lärande 

anses vara en av de mest fruktbara teorierna att ha med sig i arbetet att förstå hur människor 

lär (Askland & Sataøen, 2014). 

Utifrån det konstruktivistiska synsättet på lärande fokuserar man på hur den enskilda 

individen konstruerar och skapar sig kunskap i interaktion med omvärlden (Askland & 

Sataøen, 2014; Elfström, m.fl., 2008). Teorin strävar efter att försöka förstå vilka processer 

som individen använder sig av när hen ska konstruera, få insikt om och tolka verkligheten. 

Detta vänder alltså upp och ner på traditionella synen där läraren ”planterar” in lärandet hos 

barnet, till att istället se det som pedagogens uppdrag att formulera om och stödja barnet i att 

själv få kunskap om sin egen verklighet utifrån sina egna förutsättningar som hen har med sig 

in i situationen (Askland & Sataøen, 2014). Inom ett pedagogiskt sammanhang innebär det att 

när ett barn studerar och manipulerar omvärlden både fysiskt och begreppsligt, då konstruerar 

barnet samtidigt en personlig och betydelsefull bild av omvärlden. Ett konstruktivistiskt sätt 

att se på undervisning bygger på vad barnen redan kan, vad de ska lära sig och vägen mellan 

dem. Det kan ses som ett lärande där allt går in i varandra och pedagogen studerar hela 

processen i lärande. Både miljö och material ses som en faktor till att lära och något som 

påverkar, samt att du som pedagog behöver se dig som ett i lärandet tillsammans med barnen, 

att du följer med i förändringsprocessen och är öppen för nya tolkningar, du själv påverkas 

och förändras liksom barnen påverkas och förändras. För att kunna få fram barns tankar och 

hypoteser i ett utforskande arbetssätt behöver pedagogen lyfta de produktiva frågorna som gör 

att barnen tänker och inspireras till produktiv verksamhet (Elfström, m.fl, 2008)  

Som pedagog bör hen dels låta barnen upptäcka saker på egen hand och jobba utefter ett 

laborativt arbetssätt där barnen bör styras av sin egen nyfikenhet och att som pedagog finnas 

närvarande för barnen. Barnet måste då erfara genom eget handlande för att skapa förståelse 

kring innehållet. Kunskapen och lärande är också något som omförhandlas hela tiden, det 

skapas ständigt ny kunskap i kontakt med omvärlden. Den kunskap som människan har 

tillägnat sig ses som provisorisk för att i ett senare skede omförhandlas och skapa en djupare 

förståelse kring ämnet än vad som tidigare erhölls (Elfström, m.fl., 2008). 

Barnet ses som rikt utifrån ett konstruktivistiskt lärandeperspektiv, barnet har tidigt redan 

skaffat sig egna kunskaper och teorier om naturvetenskapliga fenomen (Elfström, m.fl., 

2008). Bilden av det rika barnet lyfts fram av Askland och Sataøen (2014) som ett aktivt, 

kompetent, forskande, undrande, konstruerande, sökande och ivrigt barn, som engagerar sig i 

världen och omgivningen. Kunskapen som barnet besitter är unik för varje individ, och som 

pedagog blir uppgiften att försöka skapa sig en bild av hur varje barn tänker om olika 

naturvetenskapliga fenomen och utifrån barnens förståelse anpassa undervisningen i förskolan 

efter barnen (Elfström, m.fl., 2008). Barn visar på en stark lust och förmåga till att lära, det är 

något naturligt som finns inom barnet. Utifrån denna lust och förmåga visar barnet också på 

förmågan och viljan att kommunicera och samspela med omvärlden. Lärandet ses som baserat 

på erfarenheter där det ständigt försiggår i en eller annan kontext i det sammanhang barnet 

befinner sig i.  

I ett konstruktivistiskt perspektiv kan man fortfarande se att det är läraren som utformar en del 

av vad barnen ska lära sig, läraren är den som planerar och organiserar de planerade 

aktiviteterna och lärandet i den riktning som läroplanens (Skolverket, 2016) mål strävar efter i 
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förskolan. Dock måste det finnas en balans emellan lärarens styrning och barnets nyfikenhet. 

Pedagogens fokus ligger både i slutet och i början och de processer som är där emellan, dessa 

processer ser väldigt olika ut för varje individ. Pedagogen kan ha ett gemensamt mål som 

pedagogen vill att barnen ska få kunskap om men att processen dit är väldigt olika för alla 

barn. Det är inte bestämt vad som kommer att läras under det arbetet, men de kunskaper som 

man får ses som provisoriskt för att i ett senare skede omförhandlas till en djupare förståelse 

som lyftes tidigare i texten. Hela tiden kan lärande skapas i verksamheten (Elfström, m.fl., 

2008).  
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Metodologisk ansats och val av metod 
 

Metodologisk ansats 

För att genomföra studien har en interventionsstudie med videoobservation som 

datainsamlingsmetod valts att användas. 

Urval 

Valet att göra studien på just den här förskolan landade i tidigare kontakt med förskolan. 

Förskolan var känd för mig för att jag tidigare har arbetat där, dock var det så pass länge 

sedan så att barnen på avdelningen inte vet vem jag är eftersom att de barnen jag haft under 

min arbetstid där har börjat skolan. Eftersom att studien fokuserade på barnen gjorde jag den 

bedömningen att det var okej att utföra studien på denna förskola. Det bestämdes att 

undersökningen skulle genomföras på en av de två storbarns-avdelningarna där barnen var 3-5 

år gamla. Förskolan låg i en medelstor stad i Mellansverige. De äldsta barnen på förskolan 

valdes i studien, alltså de barnen som är 5 år gamla. 

Valet av 5-åringarna beror på att syftet dels fokuserar på hur barnen förklarar och resonerar 

kring fysikaliska fenomenen och därför landade valet i att välja de äldsta barnen i förskolan 

som har förmågan att uttrycka sig verbalt i observationen. Uttrycka sig verbalt kan även de 

yngre barnen göra men att där varierar språkförmågan i större utsträckning. Utifrån min egen 

förmåga och kunskap valdes de femåriga barnen för att få en så pass matig data som möjligt 

samt att underlätta tolkningen av data insamlingen utifrån mitt syfte med studien. 

Samtyckesblanketter (se bilaga 1) lämnades ut till vårdnadshavarna som hade barn som var 5 

år i förskolegruppen. Det lämnades ut totalt 8 blanketter till föräldrarna, 6 utav blanketterna 

återkom i tid och var godkända av vårdnadshavarna till barnet deltog i undersökningen. Två 

av barnen som hade godkännande från sina vårdnadshavare var sjuka den dagen studien skulle 

hållas. Då återstod det 4 barn som informerades och blev tillfrågade till om de ville delta och 

alla fyra svarade ja till att delta i studien.  

Datainsamlingsmetod  

För att genomföra denna studie valdes observation som metod. Franzén (2015) betonar 

observation som en metod med möjligheter att se både vad barn gör och hur de kommunicerar 

med varandra i förskolan. Hon framhäver också att forskaren kommer nära fenomenet som 

studeras genom observation. Forskaren hamnar mitt i händelserna och det blir en personlig 

tolkning av vad som ses och upplevs. Det blir ett unikt tillfälle att studera barnen i den miljö 

som du kommer att verka i och skapa kunskap om barnens lärande, i detta fall kring flytkraft 

som aktivitet.  

I samråd med handledaren valdes videoobservation som metod. Metoden valdes för att 

videoobservation skulle ge möjlighet att få syn på vad barnen gör (konstruerar) och säger 

(kommunicerar) för att lösa problem i en experimenterande aktivitet. Videoobservation kan 

fånga ljud med handling samtidigt som man ser barnens kroppsspråk och samspel i kontexten 

av aktiviteten. Emilsson (2015) menar på att det är till fördel att använda sig av 

videoobservation eftersom att det möjliggör att kunna se och spola tillbaka på det inspelade 

materialet och fånga detaljerna och händelser som man kanske annars hade missat. Genom att 
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studera sekvenser flera gånger kan man få upp ögonen för nya upptäckter som blir till mönster 

och kategorier i arbetet.  

I boken Förskollärares metod och vetenskapsteori beskriver Franzén (2015) olika typer av 

observationer. Hon skriver att det brukar talas om deltagande och icke-deltagande 

observationer. I en deltagande observation brukar man tala om att forskaren försöker söka 

kunskap inifrån ett dagligt liv på insidan, alltså förskolans verksamhet. Forskaren är då med i 

verksamheten för att skapa sig kunskap om deras kultur och skapa sig en uppfattning hur 

normer, arbetssätt, lärande, osv., visar sig. I en icke-deltagande observation är istället tanken 

att påverka som lite som möjligt. Dock är detta något som Bengtsson och Hägglund (2015) 

problematiserar genom att belysa att i forskning där du kommer nära barnen och pedagogerna 

blir du en del av det du undersöker. Det är omöjligt att inte barnen påverkas av ditt varande i 

verksamheten, eftersom du befinner dig i miljön. Franzén (2015) talar också om den 

strukturerade eller ostrukturerade observationen. En strukturerad observation är redan 

förberedd där du ofta har ett formulär där du bockar av saker utifrån kategorier som du får syn 

på under observationen, gentemot en ostrukturerad observation där forskaren är oförberedd på 

det som synliggörs i observationen. Forskaren har istället fokus på kopplingar till den tänkta 

studie av det fenomen som undersöks. Men det är inte relevant att enbart dela in det i antingen 

strukturerad eller ostrukturerad då det ofta kan flyta in i varandra.  

I observationen valdes en deltagande roll, där det var jag som ställde frågor till barnen och 

försökte få dem att förklara hur de tänkte. Genom att det var jag som var den som ställde 

frågor och ”höll” i aktiviteten kan den kategoriseras som strukturerad observation, även om 

det inte förekom ett papper som bockades av. Genom videoinspelningarna kunde det relevanta 

plockas ut genom att det kunde kopplas till syftet och för att kunna besvara frågeställningarna. 

Sekvenser valdes ut och studerades noga för att verkligen se vad som skedde.  

Etiska ställningstaganden 

Forskningsetiska frågor infattar hela processen från problemformulering till publicering 

oavsett vilken metod som valts. Forskare behöver ha kunskap om vilka regler och etiska 

normer som hen har att förhålla sig till samt vilka principer som gäller när en studie görs. 

Detta för att individerna som deltar i studien inte ska kränkas eller skadas. Det finns fyra krav 

som forskaren måste förhålla sig till när det kommer till forskningen (Löfdahl, 2015). 

För att barnen skulle känna trygghet under studien var jag lugn och började med att berätta 

vem jag var och vad jag gjorde där. Barnen informerades om att de kommer att filmas under 

tiden vi kommer att hålla på med aktiviteten, barnen blev förfrågade om de tyckte att det var 

okej och alla tyckte att det var okej (roligt till och med). Barnen informerades om att det är 

helt frivilligt om de vill vara med och att det är helt okej att avbryta sin medverkan när som 

helst utan att jag ifrågasätter det. Under observationen intogs ett lyhört fokus på om det var 

något barn som uttryckte att det ville dra sig ur, Löfdahl (2015) menar att man inte kan förlita 

sig på att barn ger sitt informerade samtycke i uttryckligen ”ja eller nej”.  Utan att forskaren 

måste vara uppmärksam på barns handlingar som exempelvis utesluter dig ur leken, som ett 

sätt att berätta att de inte vill medverka. Löfdahl (2015) problematiserar också barns 

uppfattning av dig som forskare, det kan vara så att barn uppfattar dig som förskollärare och 

att det som begärs av barnen kanske ses som en del av den dagliga verksamheten. Därför blir 

det viktigt att informera barnen om varför jag är där. 



 

12 

 

Informationskravet innebär att alla berörda parter har rätt att ta del av informationen kring 

den tänkta studien. I studien informerades alla berörda parter om studiens syfte och hur 

samlade data kommer att hanteras, detta för att de berörda parterna skulle kunna ta ställning 

till om de vill medverka eller inte. Förskolechefen och pedagogerna informerades via e-mail 

där de hade tagit del av en skriven sammanfattning av syfte och upplägg kring studien (se 

bilaga 2). Vårdnadshavarna blev informerade genom ett informations och samtyckesbrev som 

pedagogerna gav ut på förskolan (se bilaga 1) och barnen blev muntligt informerade innan 

observationstillfället där de kunde ta ställning till sitt deltagande. 

Samtyckeskravet innebär att forskare måste fått ett samtycke innan påbörjad studie när det 

kommer till forskning som avser människor. ”Syftet med lagen är att skydda den enskilda 

människan och respekten för människovärdet vid forskning” skrivs i lagen (2003:460). 

Samtliga personer som deltog i min studie hade lämnat sitt samtycke, antingen skriftligt eller 

muntligt. De blev informerade om att allt deltagande är frivilligt och att de när som helst får 

avbryta, utan särskild förklaring (Vetenskapsrådet, 2017).  

Konfidentialitetskravet beaktades genom att alla personer i studien informerades att de 

kommer att anonymiseras och att förskolans namn och plats inte skrivs ut så att det inte går att 

spåra vart studien gjorts. Namnen på förskola och de medverkande kommer alltså att 

avidentifieras. Materialet kommer också att förvaras på ett sätt så att obehöriga ej kommer åt 

det, med hänsyn till personuppgiftslagen, PUL (Vetenskapsrådet, 2017).   

Nyttjandekravet beaktades genom att deltagarna informerades om att det insamlade materialet 

endast kommer att användas i forskningsändamål och förvaras på ett sätt så att någon obehö-

rig inte kommer åt det (Löfdhal, 2015, Vetenskapsrådet, 2017)). 

 

Genomförande  

Tillvägagångssätt litteratursök 

Innan studien påbörjades behövdes en överblick över tidigare forskning kring ämnet fysik, 

med fokus på flytkraft. Sökningar på Google, Google Scholar, Karlstads universitets databas 

samt det lokala biblioteket utfördes. Sökord som användes var: fysik i förskolan, fysik med 

barn, flyta-sjunka i förskolan, densitet i förskolan, problemlösande i förskolan. För att finna 

ännu mer litteratur om ämnet utfördes även en sökning på de engelska begreppen. Efter att ha 

samlat in och gått igenom den litteratur som hittats på internet gjordes även ett besök på det 

lokala biblioteket. 

Genomförandet av videoobservationen 

Som första steg kontaktades förskolechefen på förskolan och efter hens godkännande 

kontaktades även pedagogerna på den bestämda avdelningen för att informeras om 

forskningen. De kontaktade pedagogerna återkopplade efter att de godkänt genomförandet av 

studien på deras avdelning, därefter skickades ett mail ut till dem där informations- och 

samtyckesblanketterna var bifogade. Pedagogerna valde att skriva ut blanketterna och ge ut 

dem till barnens vårdnadshavare på avdelningen. Det bestämdes ett datum som passade både 

för mig och pedagogerna i deras verksamhet samt en tid som var bra för genomförandet av 

studien. 
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Innan videokameran startades och aktiviteten började tillsammans med barnen presenterade 

jag mig själv och varför jag var där. Sedan informerades barnen om vad det var vi skulle göra 

och att det kommer att videofilmas under denna tid. Barnen informerades om att det är helt 

frivilligt om de vill vara med eller inte och att det är okej att lämna aktiviteten om de inte vill 

delta längre utan att ifrågasättas. Barnen bekräftade verbalt att de ville delta i studien och 

videokameran startades och aktiviteten tillsammans med barnen började. 

Bordet vi satte oss vid var ovalt, tre av barnen välde att placera sig på ena sidan av bordet och 

jag och ett barn på andra sidan av bordet. En glasbehållare med vatten hade placerats i mitten 

av bordet för att alla barnen skulle kunna nå glasbehållaren, det hade också placerats en 

handduk bredvid glasbehållaren som de olika föremålen kunde placeras på under aktiviteten. 

Aktiviteten startades med att berätta att vi skulle prova på vad som flyter och om de hade 

några idéer kring flytkraft i vatten. Sedan fortsatte jag med att fråga vad som sjunker och 

plockar upp de föremål som tagits med hemifrån: mandarin, modellera kula, plast-sked, 

metallsked, plastbåt, mynt, aluminiumfolie, sten, kotte, russin, glasburk, plastburk med 

odelllera, träpinne, stenkula och lägger det på handduken som ligger på bordet.  

Ett av barnen blev tillfrågat vad hen vill börja med för föremål att testa i vattnet. Ordningen 

kring föremålen blir styrt efter barnens initiativ.  

Föremålen som valdes att användas i aktiviteten har valts av omtanke. Tanken var att barnen i 

processen skulle kunna jämföra de olika föremålen. Modellerakulan som sjunker (liten) och 

mandarinen som flyter (stor) valdes på grund av att de skulle kunna jämföra i storlek. Valet av 

att ta med två olika skedar, en som var av metall och en som var av plast, gjordes för att visa 

på att likadana saker (skedar) kan flyta eller sjunka beroende på materialet de består av. Båten 

valdes för att ta med något som barnen tidigare haft erfarenheter av, då det förmodades att de 

flesta barnen någon gång har varit i kontakt med en båt på något sätt. Båten visade också på 

att formen har betydelse för flytförmågan och inte endast materialet. Stenen och träbiten var 

också ett genomtänkt val som handlade om barns tidigare erfarenheter kring materialet, att det 

är ett material som många barn tidigare haft kontakt med. Modelleran och aluminiumfolien 

valdes för att det är lätta att jobba och konstruera med, materialet är tacksamt då det är lätt att 

ändra form på det. En glasbehållare valdes för att barnen skulle kunna se igenom glaset på 

behållaren och se vad som sker i den under experimentets gång.  

Aktiviteten började med att testa de olika föremålen i vattnet, för att se om de flyter eller 

sjunker. Innan ett föremål släpptes ner i vattnet utav ett av barnen fick de fundera på om det 

skulle sjunka eller flyta och om de ville förklara varför de trodde som de gjorde. Det var 

slumpen som avgjorde i vilken ordning föremålen ordnades (dock kanske inte en slump 

utifrån barnets perspektiv så de kanske hade en tanke bakom valet) då barnen fick i tur och 

ordning välja föremål. När alla föremålen hade testats i vattnet inleddes del två av aktiviteten, 

den problemlösande delen. Del två av aktiviteten introduceras för barnen, den 

problematiserande uppgiften, ”att få något som tidigare sjönk att kunna flyta”. Som forskare 

intas en mer icke-deltagande roll som Franzén (2015) lyfter upp, jag låter barnen 

experimentera kring den problematiserande uppgiften själva för att hitta en lösning. 

Aktiviteten avslutas ganska tvärt då barnen blivit så pass blöta att de ville gå och byta kläder, 

ett av barnen säger att hen ska gå och byta kläder och rätt vad det var så hade alla barnen 

avlägsnat från aktiviteten. Tiden för hela videoobservationen slutade på 25 min varav 15 min 

med andra delen av den problematiserande uppgiften.   
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Databearbetning och analys/kvalitativ undersökning 

Efter observationen på förskolan transkriberades mitt inhämtade material för att ha intrycken 

färska och skriva ner de tankar som uppkom i och med observationen. Franzén (2015) belyser 

att det är viktigt att transkribera materialet när det är färskt och man fortfarande kommer ihåg 

intrycken det gav. I transkriberingen fingerades alla namn på barnen. Och materialet i 

videoobservationen studerades ett flertal gånger för att kunna sortera och kategorisera utifrån 

syftet med studien. De delar av observationen som utmärkte sig genom att kunna koppla det 

till syfte och frågeställningar plockades ut och valdes att använda i arbetet, det studerades 

flera gånger för att se detaljer och händelser vilket Emilsson (2015) lyfte som den stora 

fördelen i videoobservationer.  

I en kvalitativ analys är orden det centrala, och inte siffrorna som det är i en kvantitativ analys 

(Bryman, 2002). I Handbok i kvalitativ analys betonar Fejes och Thornberg (2015) kvalitativ 

analys som en ”tolkning” av verkligheten. Just för att ”tolkningen” varierar utifrån den som 

utför analysen, som människa har du med dig egna erfarenheter och tolkningar som påverkar i 

en analys av dina data. En dataanalys utifrån kvalitativ forskning innebär att forskaren 

ständigt systematiskt undersöker och arrangerar sitt datamaterial för att nå sitt resultat i 

studien. Utmaningen i att använda sig av kvalitativ analys landar i den mängd data som 

skapas. Utifrån dina inhämtade data ska du sedan organisera, bryta ner det till hanterbara 

enheter, koda dem, göra synteser av dem och söka efter mönster. Du ska skapa mening utifrån 

en massiv mängd data (Fejes & Thornberg, 2015).  

I denna studie transkriberades allt material och alla namn fingerades på de medverkade 

personerna. När transkriberingen utav datan var klart började organisationen av materialet 

genom att färglägga det utifrån olika kategorier, som t.ex. bygga båtar, formuleringar, tankar 

osv. Sekvenserna valdes just för att de hade koppling till frågeställningen och att sammanhang 

mellan sekvensera blev tydligt. Sekvenserna plockades ut och studerades noga, genom att 

titta, spola tillbaka, många gånger. Efter att det gjorts var det vissa sekvenser som visade sig 

mer användbara än andra utifrån frågeställningarna. De valda sekvenserna bildade två olika 

kategorier: barnens förklaringar och resonemang och barnens initiativtagande.  

Studiens reliabilitet och validitet 

Roos (2015) beskriver reliabiliteten som studiens trovärdighet och noggrannhet. 

Noggrannheten ses utifrån det insamlade materialet till studien och handlar om den mängd 

data du samlat in för att kunna dra slutsatser av det. Det handlar också om att ha en tydlig 

struktur på sitt arbete så att ens egna självklarheter inte skymmer sikten för det som kan 

komma fram som svar i syftet. Validiteten handlar om giltigheten och meningsfullheten i 

arbetet, det handlar om relevansen för arbetet. Validiteten i en videoanalys ses som starkt 

eftersom att det är en metod som studeras i praktiken på förskolan direkt. 

Eftersom undersökningen endast har baserats på studien kring 4 barn under ett tillfälle på en 

förskola kan inga generella slutsatser dras eller visas på en bild av hur barn förklarar och 

upptäcker lösningar kring problemlösande experiment kring fenomenet flyta-sjunka. Dock 

kan studien visa på kopplingar till tidigare forskning i diskussionsdelen kring området som 

stämmer överens med det jag kommit fram till och sett i studien som stärker validiteten i 

studien.  

 



 

15 

 

Analys och resultat  
 

Detta är en redogörelse av det empiriska materialet från videoobservationen. 

Observationen delades in i två olika delar; den första delen testade vi på vad som flöt och 

sjönk i vatten. Den andra delen fokuserade på hur barnen löste problemet kring att få saker 

som tidigare sjönk att kunna flyta. Detta visade på olika tankar hos barnen och att de hade 

olika idéer kring hur problemet skulle lösas. 

Rubriken på de olika sekvenserna förklarar klockslaget in i videoobservationen i minuter och 

sekunder. 

Barnens förklaringar och resonemang 

Här lyfts sekvenser fram som visar på barnens förklaringar och resonemang kring flyta-

sjunka. I dessa sekvenser visar det sig att barnen använder sig av både tidigare erfarenheter 

och utgången av experimentets resultat när de beskriver varför vissa saker flyter eller sjunker. 

Barnen visar på ett reflekterande arbetssätt där de jämför med olika föremål och försöker 

skapa förståelse kring varför vissa saker flyter och andra sjunker. En egenskap för ett föremål 

som sjunker kännetecknades som tungt enligt barnen, men det framkom också att storleken 

och formen har betydelse i barnens förklaringar. 

M: (jag) forskare, A: Adam, L: Lena, N: Nova, K: Klara. 

Film 1. (03 min, 30 sek) 

Vi har precis börjat vårt experiment och håller på att testa vad som flyter och sjunker i 

vattenbehållaren. Vi har testat att lägga i en modellerakula (0,5 cm i diameter) och en 

mandarin i vattenbehållaren. Samtliga barn antog att den stora mandarinen skulle sjunka till 

botten och den lilla modellerakulan skulle flyta. Men det visade sig i experimentet att det var 

istället mandarinen som flöt och kulan som sjönk till botten. Adam börjar med att reflektera 

kring varför det är såhär: 

A – ”Stora saker flyter och lilla sjunker” säger han och lägger huvudet ner mot bordet för att 

studera det som händer. 

M – ”Varför tror ni att mandarinen flyter?” frågar jag barnen. 

A – ”För att den är stor” förklarar han för mig.  
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Figur 1. Barnen studerar händelsen kring att deras hypotes inte stämde överens med det som 

hände när de la ner de olika föremålen i glasbehållaren. De studerar föremålen noga i 

glasbehållaren, där mandarinen flyter och den lilla modellerakulan sjönk till botten 

av behållaren. Barnen antog att den stora mandarinen skulle sjunka och den lilla 

modellerakulan skulle flyta. För att försöka förstå har Adam lagt sitt huvud på bordet 

för att studera detta noga genom glasbehållarens sida.  

Adam visar på ett stort engagemang och en nyfikenhet till att undersöka vad som händer med 

mandarinen och modellerakulan. Han lägger sitt huvud på bordet för att studera mandarinen 

och modellerakulan från sidan (se figurbild 1). Han studerar hur mandarinen ser ut från sidan 

genom glaset när den flyter. Han börjar med att reflektera kring att ”stora saker flyter och lilla 

sjunker” och studerar glasbehållaren noga som står på bordet. Sedan kommer han med en 

förklaring som menar på att det är ”för att den är stor”. Han jämför de olika föremålen och 

kommer fram till en förklaring där hans slutsats landar i storlekens betydelse för att ett 

föremål ska flyta eller sjunka.  

Experimentet fortskrider och det kommer till när vi ska lägga i en grön plastsked i 

glasbehållaren. När vi har lagt i den gröna plastskeden får Adam en idé som han blir ivrig att 

dela med sig till oss andra. Han gestikulerar med hela sin kropp, först ställer han sig upp på 

stolen för att fånga allas uppmärksamhet och sedan sätter han sig på sina knän och börjar visa 

med sina händer samtidigt som han berättar sin upptäckt mycket engagerat. 

A – ”vänta, vänta, vänta..” börjar han med att säga och pausar sedan två sekunder för att tänka. 

A – ”Lätta sjunker, tunga flyter.. vänta..vänta.. runda saker flyter och långa saker det vet jag” 

säger han samtidigt som han tittar på glasbehållaren och visar med armarna hur långa saker ser 

ut (genom att sträcka ut sina armar från sin kropp och vinka lite med sina händer inåt mot 

varandra).  

 

Här kan man se att han utvecklat sin tidigare förståelse kring flyta-sjunka. Han resonerar 

utöver storlekens betydelse nu också kring föremålets tyngd och utformning (form). Han 

lyfter fram ”lätta och tunga” och ”runda och långa” i denna sekvens av studien. Han utgår 

utifrån det som sker under experimentets gång och reflekterar under experimentets gång i takt 

med det vi gör. Han försöker skapa förståelse för det som händer, tolkar jag det som. Han har 

gjort en reflektion över vad han ser hända i glasbehållaren med de olika föremålen. Han 

fortsätter också sin reflektion längre in i experimentet då han återupptäcker modellerakulan 
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(0,5 cm i diameter) som ligger nere på botten som vi tidigare lagt i glasbehållaren. Han höjer 

rösten lite och säger: 

 
A – ”Vänta! Långa saker flyter och runda., men inte små runda” så lägger han huvudet ner för 

att kolla nära glasskålen igen (se Figur 1) och studerar modellerakulan på botten av skålen och 

petar lite på behållaren med vatten med sitt finger.  

 

Adam har ett stort engagemang till att försöka förstå varför vissa föremål flyter och andra 

sjunker. Han undersöker och ifrågasätter det som händer, man kan man se att han kopplar 

samman formen med föremålets storlek och gör en jämförelse igen. Han reflekterar kring 

varför små runda inte flyter men att den stora mandarinen flyter. Han ifrågasätter detta och 

undrar varför inte alla runda saker flyter genom att problematisera och jämföra det som sker 

med de olika föremålen i glasbehållaren. Han ställer sig frågan kring varför inte alla runda 

saker flyter, har det med formen att göra eller kan det ha med storleken att göra?  

 

Film 1. (03 min, 57 sek) 

 

Vi fortsätter att experimentera med olika föremål i vattnet och det blir Novas tur och hon 

väljer båten och lägger ner båten i glasbehållaren med vatten och släpper den. Då sträcker sig 

Adam över bordet och tar tag båten och börjar köra med den i glasbehållaren. Jag hinner bara 

börja ställa frågan ”vad tror” innan jag blir avbruten av Adam som ropar att den flyter och 

Lena som förklarar att de ”vi visste det”.  

 
M – ”vad tror…” hinner jag bara säga innan barnen ropar. 

A – ”den flyter” ropar han ut medan han kör med båten i glasbehållaren med vatten. 

N – ”mm..” säger hon tyst och nickar med huvudet. 

L – ”vi visste det” nickar med huvudet samtidigt som hon säger det. 

M – ”jaha okej hur visste ni det?”. 

L – ”för att den var tung och båtar flyter alltid” säger hon och låter självsäker i sin ton. 

M – ”aha, varför tror ni att båtar alltid flyter då?”. 

L – ”för att dom ska göra det så att man kan åka i dom”. 

 

Det visar sig i deras beskrivning att de utgår från tidigare erfarenheter genom att beskriva det 

som att ”vi visste det”. Det är alltså något de har varit i kontakt med förut och kan koppla 

samman med båten och dess flytkraft. De har erfarenhet av båtar som flyter och att båten har 

en tydlig egenskap som barnen har sett genom tidigare erfarenheter. ”För att dom ska göra det 

så att man kan åka i dom” förklarar Lena för mig med en självklar ton i rösten. Båten var 

också det mest tydliga och självklaraste valet av de saker som vi använde i experimentet som 

barnen trodde skulle flyta. Kanske för att en båt har just en tydlig funktion – att flyta så att 

man kan åka i den eller transportera saker.   

 

Film 1. (04 min, 27 sek) 

 

Klara tar upp ett mynt och lägger snabbt i det i glasskålen och det låter när det träffar botten. 

”Det sa pang” säger ett av barnen och alla barnen börjar skratta tillsammans. De får en fråga 

kring varför de tror att myntet sjönk till botten och de svarar: 
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A – ”tung!” 

M – ”var den tung?” 

K – ”JA!” 

A – ” JA!” 

L – ”ja ” 

N – (nickar instämmande) 

 

Samma resonemang kan man se lite senare i sekvensen av videoobservationen då ett barn 

plockar upp en metallsked som han lägger i vattnet och som sjönk till botten. Här visas också 

på att just tyngden på föremål är avgörande för om föremål ska flyta eller sjunka för barnen. 

 
A – ”den kommer sjunka” säger han och släpper skeden och den sjunker till botten 

K – ”sjönk!” 

A – ”den sjönk för att den var tung” 

M – ”den var tung?” 

L – ”ah” 

 

Här kan man se att de är enade om att tunga föremål sjunker just för att de är tunga och att 

tyngden har en betydande del i om ett föremål ska flyta eller sjunka för barnen. Dock 

använder Lena ordet tung i tidigare sekvens till att beskriva just varför båten flyter och då 

säger hon ”för att den var tung och båtar flyter alltid”. Det antyder att barnen som helhet 

ännu inte har en konsekvent förståelse för hur tyngd relaterar till flytkraft. 

 

Film 1. (05min, 24 sek) 

 

Vidare fortsätter vi vårt experimenterande och vi har precis lagt i en stenkula i glasbehållaren 

som visade sig sjunka till botten, och pratat om att stenar också sjunker om man lägger dem i 

vatten. Och nu har Lena greppat tag i en liten träbit som hon vill testa i vattnet. Hon börjar 

med att resonera kring att den kommer att sjunka för att den är ”lös”, men ändar sig efter en 

liten stund och säger istället att hon tror att den kommer att flyta. 

 
M – ”vad tror du kommer hända med den?” (träbiten) 

L – ”den kommer sjunka” 

M – ”den kommer sjunka, varför tror du?” 

L – ”för att den är lös” 

M – ”den är lös?” 

L – ”eller den flyter” 

M – ”tror du den flyter?” 

L – ”Mm” (nickar) 

A – (nynnandes i bakgrunden) ”den kommer flyta den kommer flyta”  

L – ”jaa” utbrister Lena av glädje efter hon lagt träbiten i vattnet och ser att den flyter. 

 

Här kommer hon med ett ganska snabbt svar i början om att hon tror att den kommer att 

sjunka. I videoobservationen kan man se att hon inte riktigt studerade träbiten utan var ivrig 

att lägga i den i glasbehållaren och testa praktiskt, så hon tog bara upp den snabbt och sa 
något utan att riktigt kollat på den. När jag frågar henne om varför hon tror att den kommer 

sjunka svarar hon för att ”den är lös”. Och då kan man se att hon börjar studera träbiten och 

ändrar sitt svar till att den kommer istället att flyta. Jag funderar på vad det kunde vara som 

Lena associerar till som löst som sjunker. Kan Lena kanske ha associerat löst till något lätt 
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och löst som sjunker, det kanske kan ha med papper eller lerklumpar eller något liknande att 

göra som hon tidigare haft erfarenheter av som sjunker? Hon har tidigare haft erfarenheter av 

något liknande som visade sig sjunka. Tror hon att den ska falla isär när hon lägger i den i 

vattnet för att den är porös och relateras till en sjunkande egenskap i Lenas fall? Det skulle 

också kunna vara så att hon ändrar sitt svar genom att hon börjar tänka kring lös som en 

egenskap som istället flyter, då jag frågar henne om varför hon tror att den kommer sjunka. 

 

Barnens initiativtagande 

Under denna rubrik lyfts sekvenser fram som har visat på barnens byggande av båtar, deras 

byggen för att få saker som sjönk att kunna flyta. Det visar att barnen tar egna initiativ till att 

försöka lösa problemet kring detta och löser det på olika sätt. Barnen har utmanats med frågor 

kring ”om de kunde få saker som tidigare sjönk att kunna flyta” och sedan fått experimentera 

själva där dem endast har blivit bekräftade utav mig i sina uttalanden samt frågade kring 

varför de gör som de gör, just för att försöka synliggöra deras tankar och idéer kring 

uppgiften. I sekvensen visar barnen en nyfikenhet och en vilja till att lösa problemet kring 

uppgiften de tilldelats. I denna del av observationen då de gavs den problematiserande uppgift 

var det två av barnen som var mer aktiva än de två andra. Man kan också se en utveckling 

kring deras byggande, barnen utvecklar sina ”båtar” från platta föremål till att konstruera 

båtar med kant och ”skål-liknande” form. 

Film 2. (01 min, 24 sek) 

Vi har precis avslutat den första delen av aktiviteten; testandet av vad som flöt och vad som 

sjönk. Vi har tagit upp alla saker ur vattnet så att glasbehållaren blev tom och jag ställer frågan 

till barnen om de kan få något av det som sjönk tidigare att kunna flyta istället. Då är det Lena 

som säger att hon kanske vet hur man skulle kunna göra för att få något som tidigare sjönk att 

kunna flyta. Hon plockar åt sig metallskeden som hon tidigare sett sjunka och en bit 

modellera. Hon plattar till leran och lägger skeden på leran samtidigt som hon håller den i 

handen. Hon närmar sig glasskålen och det ser ut som om hon tänkte lägga ner den men i sista 

sekund innan det träffar vattnet ångrar hon sig och tar tillbaka modelleran och skeden och 

plattar till den lite till. 

 
L – ”jag kanske vet” 

M – ”ja?” 

L – ”att dom kanske kan stå på en sådan här” säger hon och visar modelleran som hon plattat ut 

till ungefär 5x8 cm. 

M – ”visa” 

L – ”den ska vara platt” förklarar hon för mig och plattar till modelleran ännu mer och leran är 

nu nästan lika lång som skedens längd. Och så lägger hon i den i vattnet men håller kvar i den 

till ungefär halva vattenskålen sedan släpper hon den. Den sjunker.  

L – ”den sjunkte…” säger hon besviket när hon inser att hennes ide kring hur hon skulle få 

metallskeden att flyta inte fungerade som hon tänkt. Lena försöker få den att flyta igen genom 

att dra upp den mot vattenytan men den sjunker igen. Hon sätter sig på stolen och lämnar 

sakerna i vattenskålen. 
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Figur 2. Lenas konstruktion av modelleran för att få metallskeden att flyta. Hon har plattat till 

modelleran så att den nästan rymmer hela skedens längd och lägger sedan ner den i 

vattnet. 

 

Det visar på en viss förståelse kring att modelleran inte får vara för liten eftersom att hon tar 

tillbaka leran och plattar till leran lite till innan hon släpper ner den i vattnet (se figur 2). Det 

visar på att det finns en tanke kring att ju större yta av modelleran desto bättre kan det flyta, 

ett slags bygge av en flotte som ska kunna lyfta metall-skeden i vattnet. Dock är inte storleken 

det enda som avgör om modelleran ska flyta, utan den behövs också utformas rätt för att 

kunna flyta i vatten, 

 

Film 2. (04 min, 19 sek) 

 

Hon fortsätter sitt konstruerande av något som kan få metallskeden att flyta i ett senare skede 

av aktiviteten. Denna gång väljer Lena att byta material och fokuserar nu på aluminiumfolie 

istället för modelleran (se figur 2). Aluminiumfolien har hon i ett tidigare skede erfarit att det 

flyter på vattnet även fast aluminiumet har en högre densitet än vatten och borde sjunka. Men 

eftersom aluminiumet som Lena tidigare testade i vattnet var både vikt platt med luft emellan 

och att ytspänningen hade inverkan gjorde det att aluminiumet flöt istället för att sjunka. Hon 

börjar med att vika ihop aluminiumfolien så att hela skeden ryms på den och bildar en flotte 

för metallskeden.   
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Figur 3. Lenas konstruktion av en flotte som ska kunna bära metallskeden som sjunker. Hon 

har vikt två lager av aluminiumfolien och placerat skeden på aluminiumet och för 

den sakta neråt mot vattnet i skålen. 

 

Det sägs inte något under denna sekvens, men med hjälp av ansiktsuttryck kan jag avläsa att 

det syntes en glädje i Lenas ögon när hon lyckades få metallskeden att flyta med hjälp av 

aluminiumfoliens flytkraft. Hon testar först en metod med modelleran (se figur 2) som hon 

inte lyckas med och fortsätter sedan att testa andra alternativ och detta blir då 

aluminiumfolien (se figur 3). Man kan se att hon drivs av att finna en lösning på problemet 

kring metallskeden. En glädje syns på henne i att lyckas med uppdraget om att få något som 

tidigare sjönk att flyta. 

 

Film 2. (05 min, 20 sek) 

Barnen håller på med olika saker i vattnet som att blanda i glasskålar och knåda med leran. 

Jag ställer en fråga till barnen som utmanar dem, frågan lyder ”om de skulle kunna få mynten 

vi har på bordet att flyta i vattnet”. Ett av barnen (Lena) hajar till direkt och fortsätter med 

aluminiumfolien som hon tidigare använde för att få metallskeden att flyta. Hon lägger på 

mynten (7 st) på aluminiumfolien och släpper försiktigt ner den i vattnet men den sjunker ner 

till botten snabbt. 
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Figur 4. Lena har konstruerat en flotte som ska få mynten att flyta. Hon har vikt aluminiumet 

så att det består av fyra lager av aluminiumfolie och sedan placerat de sju mynten 

ovanpå flotten av aluminium. Hon har utgått från sitt tidigare konstruerande av 

modellera-flotten (se figur 2) och aluminiumflotten (se figur 3). Här släpper hon 

försiktigt ner den i vattnet men den sjunker.  

Hon testar även på att vika in aluminiumfolien så att det bildar ett litet rektangulärt platt paket 

med 4 mynt istället för 7 stycken men det lyckas inte heller. Men hon ger inte upp utan hon 

fortsätter sitt experimenterande efter att kunna få mynten att flyta. Nu börjar hon att 

konstruera kanter på sin båt och lägger i två mynt och lägger i den byggda båten i vattnet och 

lyckas med att få dessa två mynt att flyta.  

Lena visar på ett engagemang till att lösa uppgiften som hon gavs kring att få mynten att flyta. 

Hon testar sig fram kring olika lösningar och kommer till sist fram till en idé som fungerar. 

Hon kommer fram till att hon behövde både minska antalet mynt i ”båten” för att få den att 

orka bära och ändra konstruktionen på båten för att lyckas. Hon visar initiativtagande till 

problemlösande i denna sekvens av observationen och det visar sig också att genom att jobba 

med problemlösande aktiviteter kan man skapa sig förståelse kring flytkraft i en laborativ 

aktivitet.   

Film 2. (07 min, 03 sek) 

Barnen sitter och experimenterar med mandarinklyftor i vattnet. De upptäcker att 

mandarinklyftorna sjunker, men att en hel mandarin med skal kvar flyter. Lena tar initiativ till 

att få mandarinklyftan att flyta i vattnet och tar en bit aluminiumfolie och börjar sitt bygge av 

en båt: 

L – ”jag viker lite såhär” säger hon och viker upp kanterna på sin aluminiumfolie. 

M – ”aha okej” 

L – ”så att den här (mandarinklyftan) inte ramlar ut så mycket” förklarar hon för mig. 

 

Lena har nu format en båtliknande form som hon lägger mandarinklyftan i som visar sig flyta 

i vattnet när hon lägger ner den i glasbehållaren.  

 
M – ”hur kommer det sig att den där flöt nu då Lena?” Frågar jag henne. 

L – ”för att jag gjorde hur jag byggde den. Kan jag få en till mandarin?”.  
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Lena visar på en förståelse kring utformningen av materialet. Hon har testat ett antal olika 

metoder när det kommer till utformningen av aluminiumfolien och har erfarit dåliga byggen 

(som sjunker) och bättre byggen (som lyckats hålla sig flytande en stund med last). Det visar 

på en progression kring hennes upptäckter och hur hon behöver göra för att få det att kunna 

bära last. Hon kommer fram till en förklaring att det hade med hur hon byggde den att göra. 

Den progression hon har utvecklat kring sin modell av båtar är: från en platt ”flottmodell” till 

en ”båtmodell” av sitt byggande. Hon har erfarit att platta flottliknande båtar har svårt att bära 

last och till och med flyta till att utveckla båtar med en kant som har lättare att flyta och bära 

last. Hon visar på att hon har förståelse kring utformningen av båtarna, om den ska flyta eller 

sjunka. Genom erfarenheter har hon fått förståelse kring utformningen av båtarna för 

egenskaper som att flyta och sjunka. 

 

Film 2. (09 min, 59 sek) 

Adam hittar Lenas aluminiumbåtmodell som hon utformat med kanter. Han börjar prata om 

att de flyter medan han stoppar ner den i vattnet för att testa praktiskt. Och då börjar han 

studera hur den är utformad. 

 
A – ”den här flyter, och den här flyter. Vad händer om den har kanter? Då flyter den” säger han 

medan han viker upp kanterna ännu mer på aluminiumbåten. 

M – ”varför tror du att du måste göra sådär då för att få den att flyta?” säger jag och syftar på att 

han viker upp kanterna. 

A – ”för att den måste vara rund” 

 

Adam har upptäckt de uppvikta kanterna som han inte sett tidigare. Han kommer fram till en 

förklaring kring varför den måste flyta, och hans slutsats blir att det har med kanterna att göra. 

Han reflekterar också kring formen på aluminiumbåten, att den måste ”vara rund”. Här menar 

han egentligen att den behöver vara skålformad då han visar med sitt kroppsspråk att det är 

skålformad han menar, dock uttrycker han inte detta i ord utan använder sin kropp för att visa. 

Här ser man också att barnen lär av varandra i en social miljö och tar del av varandras 

upptäckter. Adam har hittat Lenas modell i aluminium som han studerar, han tar del av hennes 

erfarenheter genom att studera hennes aluminiumbåtar.  

 

Film 2. (10 min, 15 sek) 

Adam har tagit aluminiumfolien igen och håller på att experimentera genom att knaggla ihop 

det på olika sett och testar att lägga i det i vattnet utan någon last och ser att det flyter. Sedan 

får han en idé, han klämmer ihop aluminiumfolien till en boll som han har lastat stenar i och 

denna gång visar det sig att den inte flyter.  

  
A – ”men den här flyter ju inte?” säger han och studerar aluminiumbollen med stenen i noga och 

nära. 

A – ”det är för att det är stenen i” säger han och testar en gång till att lägga i den i vattnet, men 

den sjunker igen. 

M – ”hur ska du få den att flyta då Adam?” 

A – -”RUND!” utbrister han glädjefullt och börjar att vika upp kanterna på aluminiumet. 
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Figur 5. Adam konstruerar en aluminiumbåt. Han arbetar med sina händer för att skapa en 

skål liknande form på båten. Han har tidigare studerat Lenas båt som hade uppvikta 

kanter och nu testar han att konstruera en egen aluminiumbåt. 

 

Adam vecklar ut sin boll och tar ut stenen och börjar vika upp kanterna igen på sin modell. 

Han jobbar noga på den och till slut när han är klar lägger han i den i vattnet med en sten i den 

och det visar sig att den flyter och han blir väldigt glad och börjar att le. 

 
M – ”vill du testa att lägga i två stenar och se vad som händer?” frågar jag honom. 

A – ”ja” svarar han och lägger i en sten till, och en till och en till. 

A – ”FYRA?” ropar han med en förvånad röst. 

A – ”vänta” säger han och lägger i en sten till. 

A – ”fem stenar, uh” säger han och sedan sjönk den ner till botten, och Adam skrattar lyckligt 

över att ha lyckats få fyra stenar (3 stenar & en kotte) att flyta. 
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Figur 6. Adams sista bygge innan vi avslutade aktiviteten. Här är aluminiumbåten som 

lyckades bära tre stenar och en kotte. Båten har uppvikta kanter och en skålliknande 

form. 

Här visar Adam på sin upptäckt genom att forma aluminiumet som en ”rund” båt. Han har 

också lyckas med problemlösningen jag har gett tidigare, kring att få saker som tidigare sjönk 

att flyta. Adams båt har stabilitet genom utformningen av materialet och lyckas till och med 

bära last, på grund av Arkimedes princip, som innebär att ett föremål flyter på vatten när 

lyftkraften är större eller lika stor som tyngdkraften hos föremålet. Ett föremål sjunker då 

tyngdkraften är större än vattnets lyftkraft. Adam lyckas få 3 stenar och en kotte (kotten flyter 

i vatten) att flyta på den byggda båten genom Arkimedes princip som möjliggör att båten bär 

last.  

Sammanfattning av resultat 

Faktorer som barnen beaktar kring sina förklaringar när det kommer till om ett föremål ska 

flyta eller sjunka visar sig handla om storlek och tyngd i störst utsträckning. Men det handlar 

också om tidigare erfarenheter, där båten ses som en självklarhet att den ska flyta för barnen. 

Ett barn förklarar också att ett föremål kommer att sjunka för att det är löst, vilket det här 

barnet säkerligen har tidigare erfarenheter av. Det visar sig också i studien att utformningen på 

materialet är en faktor till att om ett föremål ska flyta eller sjunka vilket synliggörs under den 

andra delen av aktiviteten då barnen börjar att utforma sina båtar. Barnen började med att 

utforma platta flottar och övergick sedan till att utforma skålliknande formar av båtarna.  

Barnen visade på ett stort engagemang under hela aktiviteten. De ställde hypoteser om vad de 

trodde skulle hända, de testade praktiskt och utforskade de olika materialen i vattnet. De tog 

egna initiativ till att konstruera och kom med egna idéer om hur de skulle få saker att flyta 

som tidigare sjönk.  

Att låta barnen undersöka och utmana dem med problemlösande uppgifter visar på i studien 

att det skapar känslor. De visar på stor glädje när de lyckas med sina egna konstruktioner, och 

en glädje i att lyckas. Det visade också en besvikelse när de misslyckades, men de fortsatte 

ändå att kämpa för att lyckas med uppgiften vilket visar på barnens driv för att lösa uppgiften. 

En nyfikenhet för att skapa mening.  
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Diskussion 
 

Under denna rubrik kommer två underrubriker att behandlas. Den första är 

resultatdiskussionen där studiens resultat kopplas till tidigare litteratur i koppling till mina 

frågeställningar.  

 Vilka faktorer beaktar barnen i sina förklaringar kring att ett visst föremål sjunker och 

ett annat flyter och vilka resonemang lyfts fram hos barnen för att förklara flyta-

sjunka? 

 Vilka initiativ till undersökande och problemlösande tar barnen under experimentets 

gång? 

Andra rubriken är metoddiskussionen där metoden som valdes att användas diskuteras, fanns 

det något som kunnat göras annorlunda eller som bör tänkts på i efterhand. 

Resultatdiskussion  

Barnens grad av förståelse av faktorer som inverkar på flyta-

sjunka 

Det som framkom i studien visar på att barn beaktar tung, storlek och form av ett föremål om 

det antingen ska flyta eller sjunka i vatten. Förklaringar om varför ett visst föremål sjunker 

förklaras som att det är tungt eller att ett föremål flyter för att det är stort. Formen på ett 

föremål hade också påverkan i barnens resonemang där de hade förklaringar om att långa och 

runda former på föremålen flyter. Ett annat resonemang som framkom var att vissa föremål 

har tydliga egenskaper för barnen, som att båten har en tydlig egenskap och det är att flyta för 

att man ska kunna åka i dem. Utifrån den konstruktivistiska synen på lärande innebär det att 

när barnen experimenterar i studien skapas en personlig och betydelsefull bild av omvärlden. 

De produktiva frågorna lyfts både med barnen för att de ska tänka och inspireras till produktiv 

verksamhet under aktiviteten som anordnades samt i analysdelen för att analysera mitt data. 

Resultatet av studien visar på att barn använder sig av just begrepp som tyngd, storlek och 

form för att förklara faktorer som inverkar på flyta-sjunka som nämndes i det inledande 

stycket ovanför.  Det visade sig ett flertal gånger under min studie att tyngden av ett föremål 

var den största faktorn till om ett föremål skulle flyta eller sjunka. Det kunde också Havu‐
Nuutinen (2005) och Pramling och Pramling Samuelsson (2001) och Kallery (2014) se i sina 

studier, där majoriteten av barnen ansåg att tyngden var den främsta faktorn till om ett föremål 

skulle flyta eller sjunka i vattnet. Havu-Nuutinen (2005) och Kallery (2014) såg också andra 

faktorer som barnen ansåg hade påverkan på föremålets uppförande i vattnet vilket handlade 

om formen och storlekens betydelse av föremålet. Även i det här arbetet har det vart en 

faktorer som barnen beaktade. Formen på föremålet blev viktigt i den problemlösande 

aktiviteten som Havu-Nuutinen (2005) iscensatte med barnen utifrån modellerabollen där de 

skulle bygga båtar. Här synliggjordes hur viktigt det blev att formen var rätt för att få båten att 

flyta för barnen, de delade erfarenheter och satte ord på sina kunskaper. Även i det här arbetet 

kunde det synliggöras att arbeta utifrån en problemlösande aktiviteten så får barnen testa sig 

fram, och se att formen hade en stor påverkan på om deras bygge skulle flyta eller inte. Lena 

uppmärksammade detta själv genom att börja vika upp kanterna på aluminiumfolien och 

komma med förklaringar som ”för att jag gjorde hur jag byggde den” och syftar på formen på 
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båten hon byggt. Adam nämner också vid två tillfällen att båten måste vara ”rund” för att 

kunna flyta (syftar på skålformad) vilket han också formar sin aluminiumbåt som man kan se i 

Figur 5.  

Havu-Nuutinen (2005) såg i sin studie att det var många barn som relaterade till tidigare 

erfarenheter i sina resonemang kring om ett föremål skulle flyta eller sjunka när dom la ner 

det i behållaren med vattnet. Hon kunde se att barnen relaterade till föremålets egenskaper 

som ”den är gjord för att sjunka” vilket jag också kunde se i min studie där barnen relaterade 

till båtens egenskap med förklaringar som ”för att den var tung och båtar flyter alltid” när jag 

frågat hur de visste att båten skulle flyta. Sedan frågar jag barnen om varför de tror att båtar 

alltid flyter och då svarar Lena ”för att dom ska göra det så att man kan åka i dom”, vilket 

tyder på att de utgår från tidigare erfarenheter där Lena antingen har erfarenheter genom att ha 

sett båtar med människor i eller om hon har åkt i en båt själv tidigare. Dock relaterar Lena i 

detta fall till att båten är tung och det är därför den flyter, vilket blir en motsägelse till det hon 

har sagt tidigare då hon istället ansåg att tyngden var en egenskap som relaterades till att 

föremål skulle sjunka. Detta visar att hon inte har förstått begreppet hon använde som 

förklaring i sammanhanget eftersom att begreppet ”tung” relateras till en egenskap som först 

sjunker och sedan till ett annat föremål (båten) som en egenskap för att istället flyta. Hon 

skildrar föremålets egenskaper, hennes egna erfarenheter av båtar, den båt hon tidigare har 

stött på som har vart stor och tung och flutit. I en annan sekvens använder sig Lena av 

förklaringen ”lös” kring varför ett visst föremål kommer att sjunka, hon förklarar att träbiten 

vi ska släppa ner i vattnet kommer att sjunka ”för att den är lös”.  

Pramling och Pramling Samuelsson (2001) kunde se utifrån sin studie där de fokuserade på 

kommunikationen mellan barnet (3,3 år) och lärare att barnet utvecklade hypoteser och 

antaganden under experimentets gång och att det blev en progression i lärandet kring detta 

och skapade sig en medvetenhet om de fysikaliska begreppen ”flyta, sjunka, lätt, tung och 

blöt”. Dock kunde inte studien visa på att hen förstod begreppen hen använde vilket också 

visar sig i ovanstående resonemang där Lena förklarar först tung som en faktor till att föremål 

sjunker till att sedan förklara det som en faktor till att flyta. Men genom att erfara skapas 

erfarenheter kring fenomenet flyta-sjunka och ett intresse och en nyfikenhet till att lära mer, 

hävdar Pramling och Pramling Samuelsson. I min studie kan jag se en utveckling i hur barnen 

använder sina kunskaper och formar sina föremål under den problemlösande delen av 

aktiviteten, de utvecklar och formar den skålliknande båten. Jag kan se att de utvecklas i sitt 

tänkande kring formens betydelse av föremålet genom att till en början utforma ”flottbåtar” 

som är väldigt platta (se Figur 2, 3 & 4) till att utforma ”skålliknande” former på båtarna (se 

Figur 5 & 6).  

I studien kan man se att barnen är i kontakt med faktorer som har med om ett föremål ska 

flyta eller sjunka, men att de på en kognitiv nivå inte riktigt än kan koppla samman dessa 

olika faktorer för att förklara helheten av varför ett föremål sjunker eller flyter när det stoppas 

ner i vattnet (densitet och Arkimedes princip). Vilket inte heller är så konstigt i och med att 

detta även kan vara utmanande att förstå när man går i högstadiet. Havu-Nuutinen (2005) 

kunde se att de kunde koppla samman två olika faktorer för att förklara varför ett föremål 

antingen flyter eller sjunker. I studien som utfördes här kan man se att de kommer med 

enstaka förklararingar som faktorer till fenomenet flyta-sjunka som ”den sjönk för att den var 

tung” eller ”för att den måste vara rund (syftar på skålformad)” för att kunna flyta, men det 

visar inte på någon förståelse kring densitet och Arkimedes princip. Dock ska det poängteras 
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att man kan se i deras handling att de förstått olika faktorer i hur de måste utforma 

aluminiumet för att få det att flyta och bära last (se Figur 5,6).  

Harlen (1996) belyser att barn måste få erfara begrepp, tillämpa och pröva idéer för att förstå 

sin omvärld och skapa sig kunskap. Även Persson-Gode (2012) belyser erfarenheter genom 

att lyfta fram att barn måste få testa sina idéer, ställa frågor, framställa hypoteser och testa 

hypoteser och sedan reflektera för att skapa sig kunskap. Genom att barnen i min studie har 

fått erfara detta så kan det ses som att det är början till att förstå det fysikaliska fenomenet 

flyta-sjunka. Barnen får praktiska exempel på begreppen flyta, sjunka, tung, lätt osv. vilket 

den konstruktivistiska synen på lärande lyfter där man hela tiden skapar sig ny kunskap. 

Kunskapen ses som provisorisk för att i ett senare skede omförhandlas för att skapa en djupare 

förståelse kring ämnet man tidigare hade (Elfström m.fl., 2008). Man kan inte ta för givet att 

alla barn förstår dessa (vardags)begrepp men i ett socialt sammanhang där vi benämner och 

utforskar tillsammans ges det möjlighet till en förståelse kring begreppen och i ett senare 

skede omförhandla dessa till en djupare förståelse kring densitet och Arkimedes princip.   

Barns engagemang och känslor i problemlösningen 

Pramling och Pramling Samuelsson (2001) kunde se i sin studie att genom att använda ett 

lekfullt arbetssätt i en experimentell aktivitet skapas ett stort engagemang från barnets sida. 

Barnet visar en spänning när varje föremål släpps ner i vattnet både genom ansiktsuttryck och 

utifrån kroppsspråket där ögonen är fullt fokuserade med blicken på varje föremål som ska 

släppas ner i vattnet och axlarna höjs i förväntan. I Figur 1 kan man se speciellt Adams 

engagemang men även de andra barnen som är fokuserade på det som händer, Adam ligger 

nära och har fullt fokus på det som händer i skålen med vatten. Mandarinen och 

modellerakulan visade sig inte stämma överens med hans egen hypotes som han ställt innan vi 

släppt ner föremålen. Han visar en vilja att undersöka och han låter sig inte nedslås utan visar 

istället på en vilja att bilda sig en förståelse kring varför hans hypotes inte stämde. Han är 

väldigt engagerad och vill försöka förstå vad som händer i glasbehållaren med de olika 

föremålen i vattnet. Han försöker skapa förståelse för det han har upptäckt genom sin 

nyfikenhet, han förklarar först vad han ser och sedan börjar han att jämföra de olika 

föremålen. Adam kommer fram till en förklaring genom att han jämför de olika föremålen och 

ser skillnaden i storleken på de olika föremålen. Genom att han lägger ner sitt huvud på bordet 

och försöker förstå vad som händer kan man se att han både har engagemang i aktiviteten och 

att han tar egna initiativ till undersökande av uppgiften.  

Havu-Nuutinen (2005) kunde även se en stor glädje hos barnen när de lyckades med 

problemlösningen genom att de skrattade och skakade händer. Dock poängterar Elstgeest 

(1996) att det inte får vara lösningarna som uppmärksammas utan att det är ansträngningarna 

som ska uppmärksammas för att inte barnen ska tappa nyfikenheten. Den problemlösande 

uppgiften i Havu-Nuutinens studie skapade en känslomässig tillfredställelse för barnen när de 

arbetade med modellerabollen som de formade om till en båt. Det skapade en mening för 

barnen i deras handlande och skapade en förståelse kring det fysikaliska fenomenet flytkraft. 

Dock ska det poängteras att de inte helt visade på att förstå varför modellerabåten flöt, vilket 

inte heller kunde ses i den här utförda studien. Barnens ansträngningar och utformningen av 

de olika materialen ses som en viss förståelse kring att begripa hur de skulle kunna få dem att 

flyta i den utförda studien. De kom fram till vilken form som var bäst (rund) men jag kunde 

inte se att de utvecklade en förståelse kring varför den kunde flyta, förklaringen för att den är 

rund infann sig i min studie som förklaring. Däremot kunde jag se glädjen i att lyckas som 
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Havu-Nuutinen beskriver, att det skapar en känslomässig betydelse för barnen i att lyckas med 

ett problem som barnen har utifrån egen förmåga lyckats komma fram till. Att barnen får 

arbeta utifrån sitt eget tänkande och skapa utefter sina egna idéer tror jag har stor betydelse 

för att ett problemlösande ska vara meningsfullt och givande för barnet. Både Lena och Adam 

visade en stor glädje när de lyckades med problemet de gavs, men även känslor som 

besvikelse infann sig hos Lena när hon misslyckades en gång med sin konstruerade båt men 

hon fortsatte sitt utforskande av hur hon skulle utforma båten för att lyckas. Pramling och 

Pramling Samuelsson (2001) menar på att barn skapar en tro på sig själva, alltså ett bra 

självförtroende genom att arbeta med experimentella aktiviteter som möjliggör att barnen får 

utforska på egen hand och finna lösningar. Det skapar en medvetenhet och ett intresse som 

anses vara det viktigaste för att sätta grunden för det framtida lärandet. 

I den problemlösande delen av aktiviteten visade två av barnen ett större engagemang än de 

andra genom att ständigt försöka hitta lösningar på den problematiserande uppgiften. De 

testade olika material och konstruktioner på materialet vilket Doveborg och Pramling 

Samuelsson (2012) hävdar vara en stor ingångsport till lärande, att genom konkreta 

handlingar skapas lärande. Persson-Gode (2012) lyfter också att barn ofta visar på en stor 

konstruktionsglädje vilket kunde även ses i den här studien.   

Den sociala aspekten i en problemlösande uppgift 

Larsson (2016) kunde också se den sociala betydelsen utifrån att jobba med problemlösande 

uppgifter. Hon lyfter upp den sociala aspekten av lärande där förskolläraren kan skapa 

möjligheter till lärande av naturvetenskap genom att arbeta utefter just problemlösande 

uppgifter där barnen blir tvungna att dela med sig av erfarenheter och sina egna tankar. Hon 

såg att det skapar en plattform där barnen delar med sig av sina tidigare erfarenheter och tar 

del av varandras tankar. Det var något som också visade sig i den här studien, genom att 

barnen tar del av varandras tankar och konstruktioner. Likafullt ska det poängteras att både 

barn som pedagog har en stor betydelse kring om situationen ska bli en lärsituation i 

sammanhanget. Barnen hör och tar del av de andra barnens tankar och hypoteser genom att 

pedagogen frågar barnen om deras hypoteser. Genom att utmana barnen och frågar dem saker 

blir det att barnen utvecklar sitt tänkande och sätter ord på sina tankar som Pramling och 

Pramling Samuelsson (2001) kommer fram i sin artikel. Om pedagogen (i det här fallet 

forskaren, jag) istället hade varit tyst under aktiviteten skulle antagligen inte samma slags 

förutsättningar för lärande skapats. Man kan se att Adam bland annat tar del av Lenas tidigare 

bygge och utvärderar hur hon har skapat sin aluminiumbåt, han ser att hon har skapat en båt 

med kanter och säger ”den här flyter, och den här flyter. Vad händer om den har kanter? Då 

flyter den” medan han studerar kanterna på båten och sedan börjar forma sin egen 

aluminiumbåt vilket i slutändan blir den sista båten (se Figur 6), som visar på Adams 

förståelse kring hur han skulle få stenarna och kotten att flyta i vattnet, detta var något som 

möjliggjordes genom en social aspekt där han tog del av Lenas tidigare båtkonstruktion som 

han studerade noga.  

Larsson (2016) kunde se i sin studie att barnen genom ett socialt sammanhang där 

förskolläraren och barn utforskade tillsammans lyckades sätta ord på vardagsförståelsen och 

bekräfta begrepp vilket inte kan tas för givet att barnen kan. Likväl kunde hon inte se att de 

lärde sig några begrepp som densitet och Arkimedes princip utifrån sin studie, men det kan 

inte heller förväntas av förskolebarn att dom ska lära och förstå begreppen. Däremot 

poängterar Larsson att barnen hade skapat sig en medvetenhet kring flyta-sjunka. Genom att 
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erfara skapar sig barn ett första steg i vägen mot att lära sig naturvetenskap och detta fall 

fysik. Medvetenheten hos barnen och deras intresse är de absolut viktigaste ingredienserna att 

lära om naturvetenskap i förskolan för ett framtida lärande. Barnen skapade både en 

gemensam och individuell förståelse av de olika föremålen i vattnet genom att experimentera i 

ett socialt sammanhang där men tar del av varandras tankar och erfarenheter. I den här studien 

kan man se att barnen bekräftade varandra i sina hypoteser och förstärkte varandras svar 

under flertalet sekvenser i studien. De tog del av varandras idéer genom att lyssna på 

varandra, prata och observera. Pedagogens roll i aktiviteten ska också nämnas eftersom att det 

möjliggjorde att barnen förklarade och visade på sin förståelse för varandra vilket även 

Larsson (2016) belyste i sin studie. Larsson menade på att det inte räcker med att barnen leker 

fritt utan de behöver utmanas, visas och experimentera för att lära begrepp som densitet. I den 

här utförda studien kunde även pedagogens roll (forskarens roll) bekräftas som värdefull. 

Genom pedagogens produktiva frågor och utmanande kring aktiviteten skapades lärande i en 

social kontext, där barn-barn, barn-pedagog samt pedagog-barn lär av varandra. 

Genom att jag som forskare ställer en fråga till barnen skapas en gemensam hypotes om vad 

som ska hända, barnen kommer med sina erfarenheter och tankar som alla tar del av, vi testar 

och undrar varför det blev så. Barnen uppmärksammas på deras eget tänkande genom att 

tilldelas frågor i en social situation där de kunde ta del av varandras idéer, tankar och 

erfarenheter vilket Doveborg och Pramling Samuelsson (2012) lyfter som en viktig del i 

lärandet, där man lär av varandra. 

Larsson (2016) kunde se ett kollektivt kommunikativt arrangemang hos barnen där både 

gemensam och individuell förståelse skapas vilket jag också kunde utläsa av min studie där 

lärandet varierar utifrån varje barn men att det ändå skapas förutsättningar för att lära av 

varandra utifrån den sociala aspekten. Barnen i studien visat på att de interagerar med 

varandra och lära av varandra, där de spinner vidare å varandras idéer som lyfts tidigare då 

Adam tar del av Lenas båtmodell i aluminium. Studien visar på att lärande utifrån ett socialt 

sammanhang har betydelse för lärandet.  

Metoddiskussion 

Observation valdes som metod för att ta reda utifrån barnen vilka faktorer som de beaktar i 

sina förklaringar kring varför ett visst föremål sjunker eller flyter och vilka resonemang 

barnen lyfter fram för att förklara flytkraft. Fokus skulle också ligga på att studera vilka 

initiativ barnen tar till undersökande och problemlösning under experimentets gång. Metoden 

fungerade väl för att uppfylla studiens syfte, nämligen att ta reda på vad barn beaktar för 

faktorer som påverkar flyta sjunka och hur de kommer på lösningar utifrån ett problem kring 

flytkraft. Det var en givande metod att använda sig av för att videoobservation möjliggjorde 

att som forskare kunna spola tillbaka och titta flera gånger på materialet som samlats in. Efter 

att ha studerat en händelse flera gånger fick jag upp ögonen för detaljer som inte kunnat ses 

tidigare. Ljudkvaliteten och positionen av kameran fungerade bra, då den lyckades fånga alla 

barnen och samtidigt centrera glasbehållaren med vattnet så att det gick att se vad barnen 

gjorde i den.  

Eftersom att jag var den som höll i aktiviteten med barnen kan min egen roll i observationen 

diskuteras, oavsett om jag ville eller inte så påverkar och påverkas jag som forskare av 

situationen i och med varför jag var där. När materialet har gåtts igenom på datorn och tittats 

och lyssnats igenom på videoobservationerna kan en viss del kritisera gentemot mitt sätt att 

ställa frågor under aktiviteten. Det upptäcktes att jag hade använt mig av ”varför” frågor 
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många gånger under experimentet med barnen, vilket i efterhand kan tycka var en för svår 

fråga för att synliggöra barnens tankar och resonemang med. Det blir ett stort svar för barnen 

att komma med och inget resonemang man kan förväntas få heller. När ett fortsatt granskande 

av mitt material gjordes på datorn kunde även följdfrågor saknades kring varför ett visst 

föremål flöt eller sjönk till botten under första delen av aktiviteten. Detta var inget som 

påverkade validiteten i arbetet men en mer fördjupad bild av barnens resonemang och tankar 

skulle kunnat synliggöras genom att ha ställt mer utvidgande frågor vid rätt tidpunkt.   

Materialet som användes fungerade bra att använda, dock skulle den stora klumpen med play-

dog lera valt bort eftersom att det fångade ett barns koncentration mer än själva 

problemlösandeuppgiften i sig. Hon blev helt fängslad av leran och satt mest och grejade med 

den under experimentets gång, samt att play-doh leran färgade av sig i vattnet så att det inte 

gick att se igenom glasbehållaren i slutet. 

Urvalet som gjordes, där valet att studera de femåriga barnen i förskolan påverkar resultatet i 

studien genom språkbrukets användning. Valet av detta möjliggjorde att jag kunde få ett 

resultat som handlar om förklaringar och resonemang kring flyta-sjunka. I studien kunde 

samtliga barn föra en väl fungerande konversation och formulera ett resonemang. Hade 

studien utförts med de yngre barnen i förskolan som är mellan 1-3 år hade antagligen ett 

större fokus riktat sig mot vad barnen gör med vattnet och vad som dom upptäcker istället för 

att fokusera på förklaringar och resonemang. 

Om något skulle ha gjorts annorlunda så skulle denna observation kunnat göra med fler 

grupper av barn för att kunna få en bredare bild av vad barn anser vara faktorer till om ett 

föremål flyter eller sjunker och hur andra grupper skulle ha löst problemet. Modelleran skulle 

ha bytts ut mot en lera som eventuellt inte färgar av sig i vattnet och plastbåten skulle ha bytt 

ut mot en stabilare båt för den tog in vatten och kapsejsade efter att den legat i vattnet ett tag. 

Jag skulle även ha tagit reda på vilka frågor som skulle kunnat används under observationen 

för att ha vidgat barnens svar för att möjligen ha fått djupare och bredare förklaringar kring 

varför ett visst föremål flyter eller sjunker av barnen.  

 

Slutsatser 

Barnen i studien beaktar tyngd, form och storlek som faktorer om ett föremål antingen flyter 

eller sjunker i vatten. Resonemang som förekom hos barnen var att vissa föremål (båten) har 

en tydlig egenskap i termer av funktion, att den ska kunna flyta eller att formen hos ett 

föremål påverkar om den ska kunna flyta eller sjunka i vattnet. Former som barnen lyfte upp 

under studien var runda och långa med en egenskap för att kunna flyta. Slutresultatet (se Figur 

5 & 6) visar på att barnen har utvecklat en förståelse kring formens betydelse för att lyckas 

med uppgiften jag gav dem. Barnen visar sig också utgå från tidigare erfarenheter för att 

förklara sina resonemang. Initiativ till undersökande visade sig genom att barnen ställde 

hypoteser, undersökte materialet och konstruerade utifrån deras egna idéer. De var delaktiga i 

samtal och delade med sig av sina tankar och kom med förklaringar vilket visade på 

engagemang från barnen. De delade också tankar och idéer med varandra i ett socialt 

sammanhang, vilket möjliggjorde att de kom så långt som de gjorde i sitt båtbyggande. Att 

utforska tillsammans med andra möjliggör att man tar del av varandras erfarenheter och 

utvecklar tillsammans den bästa lösningen på problemet. Det skapar också en glädje i att 

lyckas med att lösa ett problem för barn. 
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Rekommendationer för förskoleverksamheten 

Jag skulle vilja studera vidare kring flytkraft utifrån ett fokus på materialet, storleken eller 

formen för att centrera ett fokus hos barnen. Jag tycker att det var intressant precis i början av 

min aktivitet med barnen då barnen förundrades över att den stora mandarinen flöt och att den 

lilla modellerakulan sjönk. Det skapade en reflektion hos barnen och jag tycker att det skulle 

vara intressant att studera enbart en faktor åt gången till att ett föremål flyter med barnen. 

Vilket kan ses bland annat i No-ämnen i grundskolan där man utgår från systematiska 

undersökningar.  Där forskaren skulle kunna enbart studera om storleken har en påverkan på 

om ett föremål flyter, och att man sedan tar det vidare därifrån barnens frågor om de har några 

funderingar. Att hela tiden utgå från barnen och deras frågor anser jag är viktigt för att de ska 

tycka att det är meningsfullt och intressant så att de inte tappar intresset.  

Exempel på aktivitet:  

1 Ta olika storlekar på modellerakulor och testa vad som händer 

2. Ta enbart runda former 

3. Ta lika saker i olika material 

Låt oss nu gå ut i verksamheterna och prova detta i en experimenterande miljö där barnen får 

utforska utifrån problemlösande frågor i ett socialt sammanhang!   



 

33 

 

Referenser 
 

Andersson, K., & Gullberg, A. (2014). What is science in preschool and what do teachers 

have to know to empower children?. Cultural studies of science education, 9(2), 275-

296. 

Bengtsson, K., & Hägglund, S. (2015). Barns samtal som kunskapskälla. I A, Löfdahl,, M, 

Hjalmarsson & K, Franzen. (Red.). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. (s. 121-

131). Stockholm: Liber AB. 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga Metoder (2002), upplaga 2: 6. Malmö: Liber AB. 

Doveborg, E., & Pramling Samuelsson, I. (2012). Att förstå barns tankar: metodik för 

barnintervjuer. Stockholm: Liber AB. 

Elfström, I., Nilsson, B., Sterner, L & Wehner-Godèe, C. (2008). Barn och naturvetenskap – 

upptäcka, utforska, lära. Stockholm: Liber AB. 

Elm, A. (2008). Interaktion och naturvetenskap i en förskola och en förskoleklass. 

(Licensuppsatts, Stockholms universitet). Stockholm, Sweden: Acta Universitatis 

Stockholm. 

Elstgeest, J. & Harlen, W. (red.) (1996). Våga språnget!: om att undervisa barn i 

naturvetenskapliga ämnen. (1. uppl.) Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Emilsson, I. (2015). Sandlådan med nya ögon. I A, Löfdahl,, M, Hjalmarsson & K, Franzen. 

(Red.). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. (s. 81-91). Stockholm: Liber AB. 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 

Franzén, K. (2015). De yngsta barnen – exemplet matematik. I A, Löfdahl,, M, Hjalmarsson 

& K, Franzen. (Red.). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. (s. 58-68). 

Stockholm: Liber AB. 

Harlen, W. (1996). Våga språnget! Om att undervisa barn i naturvetenskapliga  

ämnen. Stockholm: Liber. 

Havu‐Nuutinen, S. (2005). Examining young children’s conceptual change process in floating 

and sinking from a social constructivist perspective. International journal of science 

education, 27(3), 259-279. 

Johnston, P. (2004). Väl valda ord – hur vårt språk påverkar barns lärande. Göteborg: 

Daidalos AB 

Kallery, M. (2015). Science in early years education: introducing floating and sinking as a 

property of matter. International journal of early years education, 23(1), 31-53. 

Larsson, J. (2016). När fysik blir lärområde i förskolan. (Avhandling, Göteborgs universitet). 

Göteborg, Sweden: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Löfdahl, A. (2015) God forskningssed – Regelverk och etiska förhållningssätt. I A, Löfdahl., 

M, Hjalmarsson & K, Franzén (Red.) Förskollärarens metod och vetenskapsteori. (s. 

32–43). Stockholm: Liber. 



 

34 

 

Löfgren, H. (2015). Lärarberättelser från förskolan. I A, Löfdahl,, M, Hjalmarsson & K, 

Franzen. (Red.). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. (s. 144-156). Stockholm: 

Liber AB. 

Nilsson, P. (2012). Barns kommunikation och lärande i fysik genom praktiska experiment. 

Nordic Studies in Science Education, 1(1), 58-69. 

Osborne, R. (1997). Barns förståelse. I W. Harlen. Våga språnget! Om att undervisa barn i 

naturvetenskapliga ämnen. (s. 98-118). Stockholm: Liber. 

Persson Gode, K. (2012). Upptäck naturvetenskap i förskolan. Stockholm: Natur och kultur. 

Pramling, N., & Samuelsson, I. P. (2001). “It is floating ‘cause there is a hole’”: A young 

child’s experience of natural science. Early years: An international journal of research 

and development, 21(2), 139-149. 

Roos, C. (2015). Att berätta om små barn – att göra en minietnografisk studie. I A, Löfdahl,, 

M, Hjalmarsson & K, Franzen. (Red.). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. (s. 

46-57). Stockholm: Liber AB. 

Skolverket. (2016). Läroplan för förskolan Lpfö98. Stockholm: Skolverket  

Tholander, M., & Cekaite Thunqvist, A. (2009). I. Konversationsanalys. R. Thornberg & A. 

Fejes. (Red.). Handbok i kvalitativ analys (s. 194-217). Stockholm: Liber AB  

Thulin, S. (2011). Lärares tal och barns nyfikenhet: kommunikation om naturvetenskapliga 

innehåll i förskolan. (Licensuppsats, Göteborgs universitet). Göteborg, Sweden: Acta 

Universitatis Gothoburgensis. 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

Bilagor 

Bilaga 1.  

Till vårdnadshavarna 

Hej! 

Mitt namn är Nina Ekström och jag studerar på min sjätte termin på förskollärarprogrammet 

på Karlstads universitet. Jag håller just nu på att skriva på min examensuppsats om fysik i 

förskolan med fokus på flyta-sjunka. I mitt examensarbete tänker jag studera hur barn 

förklarar och gör för att lösa problem kring Arkimedes princip, flyta-sjunka. 

För att jag ska kunna genomföra min studie kring flyta-sjunka i förskolan behöver jag 

videofilma barnen under utforskandet av flyta-sjunka som aktivitet (ca.30 min) samt en kort 

grupp intervju innan aktiviteten startar. Studien utförs enligt de forskningsetiska principer som 

vetenskapsrådet har tagit fram och innebär att allt deltagande är frivilligt och att ett 

godkännande är obligatoriskt från vårdnadshavarna för att barnen ska kunna delta. Även om 

ni godkänner att ert barn deltar i studien kommer barnen att bli tillfrågade innan studien om 

de vill delta eller inte och informeras om att de kan välja att avsluta sitt medverkande om dom 

inte vill vara med längre. Alla som är med i studien kommer att vara anonyma och alla namn 

som kommer att användas i arbetet kommer att vara påhittade. Det material som jag samlar in 

under min observation kommer endast att användas till min tänkta studie.  

Kontakta gärna mig om ni har frågor kring den aktuella studien. 

E-mail:  

Telefonnummer: 

Vänliga Hälsningar 

Nina Ekström 

Godkännande för medverkande i forskningsarbete 

 

Barnets namn: ______________________________________________________________ 

Förskola: __________________________________________________________________ 

Avdelning: _________________________________________________________________ 

□Jag tillåter att du videofilmar och intervjuar mitt barn.  

□Jag tillåter INTE att du videofilmar och intervjuar mitt barn. 

Vårdnadshavarnas underskrift: 

 

1.___________________________________ 2.____________________________________ 

Blanketten lämnas till barnets förskolepersonal snarast eller senast den 29 november. 

Tack på förhand! 

Nina Ekström 
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Bilaga 2. 

Till förskolechefen 
 
Hej Katarina Åsberg! 

Mitt namn är Nina Ekström och jag studerar på min sjätte termin på förskollärarprogrammet 

på Karlstads universitet. Jag håller just nu på att skriva på min examensuppsats om fysik i 

förskolan med fokus på flyta-sjunka. I mitt examensarbete tänker jag studera hur barn tänker, 

säger och gör för att lösa problem kring flyta-sjunka. För att samla in data till min studie 

behöver jag observera barn under denna aktivitet med hjälp av videokamera samt en kort 

intervju i grupp innan aktiviteten börjar. Mitt fokus ligger på de största barnen i förskolan, 

alltså dem som ska börja förskoleklass nästa år. Min tanke var att göra studien på förskolan 

med de äldsta barnen på någon av avdelningarna under en dag (ca 30 min) under de närmaste 

veckorna beroende på vad som eventuellt passar pedagogerna på förskolan. 

  

Datat jag samlat in kommer endast att användas i min studie hanteras enligt de 

forskningsetiska principer som gäller. Namn på barn kommer att bytas ut, förskolans man och 

region av förskola kommer också att bytas ut så att det inte går att spåra vart studien gjorts.  

Allt deltagande av studien är frivilligt och är vill man avbryta sin medverkan kan man göra 

det när som helt utan att ge skäl till varför man väljer att avbryta.  

Jag bifogar ett samtyckesbrev med medgivandeblankett till dig som jag kommer skicka ut till 

föräldrarna om du godkänner att jag gör min studie på förskolan på storbarnsavdelningarna. 

 

Hälsningar Nina Ekström 

Tel:  

E-mail: 

 


