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Abstract 

The purpose of this study was to examine how preschool children, 4-5 years, think, reason 

and explain an everyday physical phenomena. The phenomenon’s that was chosen for this 

study is the Archimedes principle and density. 

The study was conducted through qualitative semi-structured interviews that took place while 

the experiments were carried out by the children. This method was chosen to make it possible 

to follow the children´s reasoning about the subject of physics in preschool and to let them 

lead the conversation and let them explain the result. 

The result shows that children in the study have experience and knowledge about the 

phenomenon of why objects float or sink. Even if they don’t have knowledge of Archimedes´ 

principle or density, they can come up with their own conclusions of why objects float or 

sink, based on their past experiences and knowledge. Some of the children approach an 

explanation of these phenomena, without using the scientific concepts. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur förskolebarn, 4-5 år, tänker, resonerar och förklarar 

vardagliga fysikaliska fenomen. Fenomenen som valts till denna studie är Arkimedes princip 

och densitet. 

Genomförandet av studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer som 

genomfördes i samband med att experimentet utfördes. Metoden valdes för att undvika att 

barnen bara svarade ja eller nej på frågorna, utan det skulle finnas utrymme och möjlighet för 

barnen att förklara sina tankar och idéer.  I denna studie var barnens tankar det viktiga och 

intressanta, hur de resonerade och förklarade fenomenet. 

Resultatet visar att barnen i studien har erfarenhet och kunskap om fenomenet varför föremål 

flyter eller sjunker. Även om de inte har kunskap om Arkimedes princip eller densitet kan de 

komma med egna slutsatser till varför föremål flyter eller sjunker, baserat på deras tidigare 

erfarenheter och kunskaper, och några barn närmar sig en förklaring av dessa fenomen, utan 

att använda sig av de vetenskapliga begreppen. 

Nyckelord: fenomen, flyta, fysik, förklarar, förskola, naturvetenskap, resonerar, sjunka 
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Inledning 

Varför ska man börja med naturvetenskap redan i förskolan, var något jag tänkte på innan jag 

började läsa till förskollärare vid Karlstads universitet. Nu har jag en annan bild av 

naturvetenskap i förskolan och ser det som ett spännande och intressant ämne att jobba med, 

därför vill jag med denna studie ta reda på några tankar, resonemang och förklaringar som 

finns bland barn i åldern 4-5 år. Barn börjar redan i tidig ålder utforska sin omvärld för att 

skapa en förståelse om den, vilket de gör genom att utforska, undersöka och experimentera 

och något som jag inte tänkt på innan, så är denna process lik den naturvetenskapliga 

forskningen. Givetvis finns det skillnader men principen är den samma. (Elfström, Nilsson, 

Sterner & Wehner-Godée, 2008). 

När barn kommer till förskolan ska pedagoger ta hänsyn till barnens egna erfarenheter och att 

det är deras grund som de har för att skapa förståelse, sammanhang och mening med i nya 

situationen, lärande så som omsorg. Förskolan ska skapa en rolig, trygg och lärorik plats för 

barnen, där de lägger grunden för det livslånga lärandet (Skolverket, 2010). Därför är det 

viktigt att pedagoger tar reda på barnens kunskaper och intressen för att sedan bygga vidare 

och bredda deras kunskaper och ge dem nya utmaningar och erfarenheter. Helt enkelt ge dem 

en positiv bild av lärandet. 

När jag varit ute i verksamheten har jag märkt att vatten är ett ständigt tema som barn 

intresserar sig för. ”Något som fascinerar och attraherar både barn och vuxna är vatten. Vatten 

kan kännas lugnande när det kommer från en bäck men när det kommer ifrån ett strömmande 

vattenfall får man mer känslan av respekt till vattnet” (Persson Gode 2008, s.46). De 

upptäcker, undersöker och utforskar både inne och ute i förskolans miljöer. Inne är det väldigt 

spännande att tvätta händerna, vart kommer vattnet ifrån och vart tar det vägen, vad händer 

om jag gör så här. I utemiljön fyller de ofta hinkar med vatten och blandar med sand, har i 

stenar och annat material som finns runt om kring dem, ”vad händer om jag gör så här?” Är 

en fråga som ofta ställs av barnen, de är nyfikna och undersöker med hjälp av sina sinnen för 

att ta reda på vad som händer. 

Till denna studie har jag valt att ta reda på barnens tankar och förklaringar kring temat, varför 

flyter eller sjunker föremål i vatten. Alltså hur de resonerar och förklarar dem med hjälp av 

sina egna begrepp och erfarenheter kring detta fenomen.  Jag tror att barn kan utrycka sina 

tankar och resonera kring fenomen bara de får tillfälle att göra detta och att dessa tankar 

speglar deras erfarenheter. Det är viktigt att lyfta barnens egna tankar och föreställningar för 

att de ska bli medvetna om sina egna föreställningar, då har barnen en chans att se att det finns 

olika sätt att förstå verkligheten på. Det är inte troligt att barn ändrar sin uppfattning om något 

de länge trott på bara för att läraren säger det, om de inte får en förståelse för varför deras 

föreställningar inte stämmer (Sjøberg, 2005). 
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Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur barn tänker, resonerar och förklarar vardagliga 

fysikaliska fenomen, och i detta fall Arkimedes princip och densitet som för de flesta barn 

handlar om föremål som flyter eller sjunker. 

Frågeställningar  

 Vilka begrepp använder sig barn av för att förklara fenomen som handlar om 

Arkimedes princip och densitet? 

 Hur resonerar barn om Arkimedes princip, vattnets lyftkrafts betydelse för om ett 

föremål flyter eller sjunker? 

 Hur resonerar barn om densitetens betydelse för om ett föremål flyter eller sjunker? 
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Forskning- och litteraturgenomgång 

Tidigare forskning och litteratur 

Nedan presenteras tidigare forskning som är relevant för studien, för att få en djupare 

förståelse för ämnet och vad som man tidigare kommit fram till. 

Barn skapar sin verklighet 

Varför naturvetenskap redan i förskolan? Jo för barn börjar redan i tidig ålder, redan i 

förskolan, göra världen förståelig för dem själva, genom att de utforskar, undersöker och 

experimenterar. Deras sätt att skapa denna kunskap och förståelse för omgivningen är lik den 

naturvetenskapliga forskningen, men så klart finns det också skillnader mellan ett barns 

utforskande och forskarens forskning. För att tydliggöra denna skillnad kallas barnens 

forskning för utforskande (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2008). Att arbeta på 

ett naturvetenskapligt sätt ger dem både en tankeprocess och ett resultat. Barnen förses med 

en metod som de kan använda sig av för att samla in information, kunna pröva sina idéer och 

finna en förklaring på olika fenomen (Harlen, 1996). Anledningen till att naturvetenskap är 

bra menar naturvetarna är att ”vetenskapens idéer, begrepp, lagar och teorier är våra bästa 

redskap för att beskriva och förstå den konkreta verkligheten som omger oss” (Sjöberg 2005, 

s.169). 

Naturvetenskap för små barn handlar om att skapa möjligheter där de har en chans att erfara 

vad ”nature of science” (naturvetenskapens karaktär) är. Vad naturvetenskap kan vara och hur 

kan det kopplas till vardagen. Det viktiga är att fokusera på att introducera en 

naturvetenskaplig förståelse och ett intresse för ämnena inom naturvetenskap och inte att 

fokusera på begreppen. Det kan vara svårt att förstå fenomen som flyta – sjunka, alltså 

resonemanget om densitet. Kunskap om naturvetenskapliga processer kan barn skapa och 

förstå, det lägger en grund för att utveckla en djupare förståelse senare (Siraj-Blatchford, 

2001). Ett annat synsätt är att om man lär sig vardagsordet samtidigt som ämnesord, det 

vetenskapliga, så kan barn lära sig både orden och få en förståelse för att det finns två ord med 

samma betydelse, synonymer. Det borde inte vara svårare än vad det är för ett flerspråkigt 

barn att lära sig två språk och sedan veta att två olika ord, ett på varje språk, har samma 

betydelse fast de är på två olika språk. Lärarens roll i detta sammanhang blir att ha kunskap 

om dessa fenomen och känna igen dem när de uppstår i vardagen på förskolan så att de kan 

använda de rätta begreppen. Läraren kan då ge barnen en förklaring på vad det är som händer 

samt ge barnen det vetenskapliga begreppet (Elfström m.fl. 2008). 

Barn lär genom att de får vara delaktiga i experiment, att de får vara med och arbeta fram ett 

resultat, detta sker i ett samspel mellan att tänka och att göra (Harlen, 1996) Om barnen 

märker att deras sätt att tänka inte stämmer överens eller att andra tankemodeller finns, kan en 

förändring i deras begreppsstruktur ske vilket synliggjordes i Havu-Nuutinens (2003) studie. I 

studien undersöktes sexåringars begreppsförståelse och hur den förändras utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. När barn laborerar märks det att de har utbyte av varandras 
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tankar och idéer, de har en dialog med varandra. De visar att de tar sig tid att lyssna på vad de 

andra säger, även fast de är ivriga med att fortsätta experimentera (Person-Gode, 2006). 

Barnen vill vara med och delta och de är intresserade och nyfikna. Under experimentets gång 

förändrades barnens frågor och ökade med tiden. Detta kan betyda att om man ger barnen tid 

kommer de att relatera till det aktuella området. När barnen får mer erfarenheter ökar också 

barnens möjligheter att ställa frågor, det har Thulins (2010) studie visat. Barnen i studien gavs 

tid till att studera, pröva och diskutera om sina egna upplevelser. Barnens frågor under 

aktiviteten kan man se som barnens sätt att förstå naturvetenskapen. Deras frågor kring 

innehållet i undersökningen visar på att de är nyfikna och vill förstå det de undersöker. De 

frågor som barnen ställde kring redskapen i studien visar att barnen försöker erövra kunskaper 

av en generell naturvetenskaplig karaktär. Får barnen konfronteras med lösningar på problem 

och framföra sina hypoteser och undersöka fenomenet får de en chans att ställa sina frågor 

samt att de utvecklar förmågor som är grundläggande inom naturvetenskap. 

Pedagoger vill ofta ge barnen det ”rätta” svaret, men naturvetenskaplig verksamhet handlar 

om att hitta sanningen så som det uppenbarar sig i det man undersöker.  Vi måste se till att 

barnen får kunskap och erfarenhet genom att självständigt undersöka och experimentera för 

att finna de rätta svaren på frågorna, så att svaren grundar sig på barnens egna iakttagelser av 

undersökningen. Det som det handlar om är vad barnet kommer fram till i sin forskning, hur 

de resonerar om fenomenet så att de sedan kan berätta och diskutera sina resultat.  Ett ”rätt” 

eller ”fel” svar ska inte grunda sig på vår auktoritet som vuxna, utan på fakta och resultat, som 

barnen har studerat och fått fram. Om den inte är fullständigt korrekt kan denna uppfattning 

ändras när fortsatta undersökningar äger rum. Syftet med den naturvetenskapliga 

verksamheten är att fortsatta experimentera (Elstgeest, 1996). 

Barns tankemässiga utveckling är bunden till de erfarenheter barnet har, alltså de tillfällen 

barnen har fått möjlighet till att utforska har betydelse för hur barnet tänker inom det området. 

Vill man ta reda på hur barn tänker måste de utmanas och ställas inför situationer där de måste 

tänka (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

Naturvetenskapliga begrepp 

Barn letar och spekulerar efter begrepp och metaforer som hjälper dem att begripa sig på olika 

funktioner. De begrepp och metaforer som barnen använder sig av för att namnge olika 

fenomen kan visa på hur de uppfattar och tänker kring det de undersöker (Elfström m.fl. 

2008). Gunther Kress (refererat till i Elfström m.fl. 2008) anser att barnens personliga 

förklaringar och uppfattningar speglar det barnet förstår specifikt av just det fenomenet som 

de undersöker. Barn bygger upp sitt ord- och begreppsförråd genom deras konkreta 

handlande. Om det finns en utforskande och undersökande miljö finns det också 

förutsättningar för att skapa och få nya begrepp utifrån det man gör, med hjälp av våra sinnen 

(Elfström m.fl. 2008). Ord och begrepp är uppfinningar konstruerade av människan för att ge 

oss de redskap vi behöver för att förstå vår värld. Det finns många ord och de är som vilka 

andra redskap som helst, vissa är mer lämpliga än andra (Sjøberg 2005). Nordin-Hultman 

(refererat till i Elfström m.fl. 2008) skriver så här: 
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”vi kan bara förklara och förstå ett fenomen med hjälp av de tecken eller ord som finns i 

det mänskliga språket, eller som vi hittar på, konstruerar, och därmed tillfogar vårt språk. 

Vi kan inte tänka på eller tala om något vi inte har tankeredskap eller språk för. Språket – 

det kulturspecifika språket – måste alltid komma först.” (s.24).  

Begreppsinnehållet alla människor har är unika, då alla har olika erfarenheter, därför kan barn 

använda olika begrepp men menar ändå samma sak (Elfström m.fl. 2008). 

Säljö och Wyndhamn (referat till i Orskarsson, 2011) menar att språket är ett viktigt verktyg 

när det gäller att förstå, utveckla, testa och kommunicera kunskap. Genom att kommunicera 

frågeställningar, begrepp och fenomen i olika sammanhang kan det skapa ett intresse. Språket 

har en central roll när det gäller att skapa en betydande lärandesituation. Att man samtalar om 

naturvetenskap och sätter in den kunskapen i ett sammanhang, i exempelvis en berättelse, kan 

vara en bra metod för att skapa ett intresse och öka den. 

Utifrån ett vetenskapligt riktigt synsätt kan barns tankar och fantasier i sig vara vetenskapligt 

riktiga. När du studerar barns svar djupare går det att hitta sanningar i dem. Barn kan höra 

vårdnadshavare, lärare, vänner eller andra personer som befinner sig i barnets vardag, förklara 

fenomen och sedan återberättar barnen detta utifrån sig själva och sina begrepp, men de syftar 

ändå på samma sak (Elfström m.fl. 2008). 

Genom att genomföra praktiska experiment och samtidigt relatera det till fysikaliska begrepp, 

kan vara en bra metod för att få 11-åringar att diskutera om fysik och göra det på ett 

engagerade sätt (Nilssons 2005). De använde sig av både vetenskapliga begrepp och mer 

vardagliga begrepp som relateras till deras egna erfarenheter. I deras diskussioner när de 

resonerade sig fram så väcktes nya frågor hos eleverna. Eleverna ställde först hypoteser och 

dessa diskuterade de sedan och kopplade svaren till olika tankemodeller och 

vardagssammanhang. Genom att få genomföra experimenten själva, i klassrummet eller på 

Liseberg, kan de relatera till sina observationer och upplevelser och får då en djupare 

förståelse. Att bygga lärandesituationer genom att barnen själva får genomföra praktiska 

experiment och diskutera vad de tror händer och sedan se vad som faktiskt händer, är ett sätt 

att få barnen att komma närmare fysikens diskurs (Nilsson, 2005). 

För att förklara icke-biologiska naturvetenskapliga fenomen kan det hända att barn beskriver 

icke-levande ting genom egenskaper och beteenden, att de skulle kunna begå aktiva 

handlingar. Detta kallas för animistisk, när barnen beskriver ett naturvetenskapligt fenomen så 

här. Barnen kan även ge växter och djur mänskliga egenskaper då de ska berätta om dem, 

detta kallas för antropomorfistiska (Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström, 2010). 

Naturvetenskap i förskolan 

I förskolan ska fysik handla om barnets värld och vardagsfenomen ska undersökas. Via leken 

ska de få möjlighet att upptäcka och undersöka och på så vis kan deras nyfikenhet väckas och 

en grundläggande förståelse för fysik skapas. Genom att arbeta med ett naturvetenskapligt 

arbetssätt, med att utforska, iaktta och ställa frågor kan barnen lära sig att söka kunskap om 

omvärlden och kunna fatta underbyggda beslut. I förskolan är det viktigt att fånga och ta till 
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vara på barnens intresse och engagemang med den fysik de möter i sin vardag. Alla barn 

kommer med sina egna erfarenheter till förskolan och det ska vara utgångspunkten i arbetet i 

den dagliga verksamheten som bedrivs i förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010). I den 

reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) lades det ett större fokus på 

naturvetenskap i strävansmålen för förskolan. Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar 

sin förståelse för enkla fysikaliska fenomen och kunna urskilja, utforska, dokumentera och 

ställa frågor om och samtal om naturvetenskap. 

Elever som i skolår 5 ger ett svar eller en förklaring kring de fenomen de möter, oavsett om 

det är korrekt eller om det är helt ofullständigt så har de i skolår 9 utvecklat en högre 

kvalitativ förståelse till skillnad från dem som svarade ”vet inte” i skolår 5 (Lindahl, 2003).  

Det hävdas ofta att det är viktigt att intresset för naturvetenskap börjar i tidig ålder. Det finns 

bevisat att attityden till naturvetenskap skapas hos barnen i tidig ålder, redan när barnen är i 

11-12 årsålder har de bestämt sig för vad de tycker om de naturvetenskapliga ämnena. Men 

Oskarsson (2011) menar att det inte när barnen är små som problemet ligger utan det är högre 

upp i skolan och det är där intresset sjunker och det ökar inte även om högstadiets 

naturvetenskap skulle börja redan i de lägre åldrarna. Enligt den senaste PISA undersökningen 

som genomfördes 2013 ser man i rapporten en stor resultatförsämring bland 15-åringar inom 

bland annat naturvetenskap. För att ändra på detta anser regeringen att det behövs 

kompetensutveckling bland lärare, genom exempelvis förskolelyftet för pedagoger inom 

förskolan. Detta för att man vill stärka kompetensen hos förskollärare och förskolechefer och 

från och med 2013 blev det ett tydligt fokus på bland annat de naturvetenskapliga ämnena 

(Skolverket, 2013). 

För att utveckla en förståelse för sig själv och för världen omkring oss är det svårt att göra det 

utan att samtidigt lära sig grunderna i naturvetenskap, menar Person-Gode (2006) ”Barn i 

förskoleåldern tar in sin omvärld med alla sina sinnen och lär sig samtidigt av allt som händer 

och sker runt omkring” (Person-Gode 2006, s 62). De använder det som finns runt omkring 

dem att utforska med. Leken är ett viktigt verktyg för barns lärande, därför kan man ta hjälp 

av leken för att få in de naturvetenskapliga ämnena i deras värld. Experiment och laborationer 

som det finns mängder av kan man använda sig av och de utgår ifrån vardagen och 

verkligheten. Det viktigaste är att man inte är rädd för att arbeta med naturvetenskap i 

förskolan (Person-Gode, 2006). 

Om man jobbar med naturvetenskap redan i förskolan gör det att barnen utvecklar en 

förståelse för sig själva och världen omkring sig. Barnens nyfikenhet, utforskandet av 

omvärlden och lusten att lära stimulerar barnen genomen detta arbetssätt. Enligt läroplanen 

för förskolan ska man också sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturens 

kretslopp, enkla naturvetenskapliga fenomen och kunnande om djur och växter.  Barnens 

tidiga upplevelser har stor betydelse för deras utveckling och förståelse av naturvetenskap 

(Helldén m.fl. 2010). 
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Flyta eller sjunka i vatten 

Om barn förstår kontexten av aktiviteten, vad ”intervjuaren” säger och förstår vad aktiviteten 

går ut på och finner den intressant samt att de kan koppla aktiviteten till egna tidigare 

erfarenheter, kan barn lösa och förstå mer än vad vi tror och ge förklaringar på saker som man 

tidigare trott krävt en mer matematisk förståelse och kunskap (Kohn, 1993). Kohn kom fram 

till i sin studie att barn i ålder 4-5 år har en uppfattning om vad densitet är och att föremålets 

flytförmåga påverkas av dess densitet, även objektens vikt och volym var en viktig faktor i 

deras uppfattningar. Föremålen som användes i studien var block med olika densitet. 

Föremålen som användes var helt okända för barnen innan studien genomfördes. Deras 

uppfattningar kan därför inte ha uppkommit från tidigare erfarenheter om vad det beror på att 

föremål flyter eller sjunker med de föremål som de skulle undersöka. Syftet med denna studie 

var att ta reda på hur barn resonerar kring densitet. 

Vatten är både spännande och fascinerade och vi attraheras av vattnet, speciellt barn i alla 

åldrar. Vatten kan frambringa många olika känslor hos oss. Vatten stimulerar alla våra sinnen 

samtidigt, plus att barnen har väldigt roligt när de utforskar och experimenterar med vatten. 

Vatten doftar, smakar, låter, känns och syns trots dess genomskinlighet, vattenlek ger kroppen 

en upplevelse. Att arbeta med vatten är en bra metod för att låta barnen vara delaktiga, gissa 

och ställa hypoteser om vad de tror kommer att hända med föremålet när det hamnar i vattnet 

och sedan se vad som händer. Man får i gång barnets tänkande och de fastnar inte i att endast 

göra.  Det är som sagt väldigt fascinerande att bara släppa ner föremål i vattnet och se vad 

som händer. När man gör undersökningar och experiment så väcker man barnens förmåga att 

reflektera och deras tänkande kring det som faktiskt händer med föremålen i vattnet. Genom 

att ställa frågor om det som sker. (Person-Gode, 2008) 

Begreppsförklaring 

Densitet 

Densitet eller täthet av ett material, är måttet på hur stor massa en viss volym av ett ämne har, 

hur tungt ett ämne är i sig.  Föremål flyter i vätska om densiteten är lägre än vätskan 

(Nationalencyklopedin, 2014b) 

Arkimedes princip 

Arkimedes (287-212 f Kr) är mest känd för Arkimedes princip, han upptäckte varför föremål 

flyter eller sjunker. Alla föremål som sänks ner i vatten förlorar så mycket av sin tyngd som 

tyngden av vattnet som föremålet trycker undan. Detta gäller oberoende av om föremålet 

flyter eller sjunker. Detta är vad Arkimedes princip går ut på (Nationalencyklopedin, 2014a). 

För att flyta i vatten måste föremålet ha en lägre densitet än vattnet för att kunna flyta. Ska 

föremålet flyta måste den tränga undan lika stor massa av vätskan som sin egen massa. Stenar 

sjunker i vatten för att den massa vatten, som trängs undan, är mindre än stenens egen massa. 
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Teoretiskt perspektiv  

I denna studie har det konstruktivistiska perspektivet på lärandet valts, då det idag är en av de 

mest användbara teorierna för att förstå hur människor får instinkt, tänker och lär. (Askland & 

Sataøen, 2003). Syftet är att ta reda på hur barn ränker, resonerar och förklarar fysikaliska 

fenomenen (Arkimedes princip och densitet) därför används detta perspektiv som 

utgångspunkt för att hitta förklaringar och begrepp som hjälper till att analyser och tolka de 

svar som datan/intervjuerna ger. 

Konstruktivistiskt perspektiv 

I det konstruktivistiska synsättet på lärandet ser man kunskap som en aktiv process där 

människan själv skapar och konstruerar kunskap.  (Askland & Sataøen, 2003; Ekstig, 1990; 

Elfström, m.fl., 2008; Sjøberg, 2005).  Det är även en teori som innefattar både vad kunskap 

är och hur människan lär (Askland & Sataøen, 2003). Lärande är något som ständigt pågår. 

Den kunskap som vi skapar är en provisorisk kunskap och går vid ett senare tillfälle att 

omkonstruera, när nya erfarenheter och kunskaper kan tillämpas för att skapa en djupare 

förståelse för ämnet som man tidigare inte hade.  Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv 

menar man även att alla har och kommer med sina egna och unika erfarenheter och de 

påverkar vår förståelse för hur vi förstår det vi själva gör, tillsammans med andra, i relation 

till andra och kontexten. Det är viktigt att veta att barnet inte kommer till förskolan som 

tomma kärl utan de kommer med mer eller mindre färdiga föreställningar om hur allt fungerar 

och hänger ihop (Elfström, m.fl. 2008; Sjøberg, 2005). Läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2010) skriver att verksamheten ska utgå ifrån barnens tidigare erfarenheter och att det ska 

ligga till grund för fortsatt lärande. 

Vi ser inte världen direkt, som den ”faktiskt” är. Utan vi ser världen utifrån de begrepp vi har, 

våra förväntningar, vår förståelse. Språket, enligt ett konstruktivistiskt perspektiv är inte bara 

ett redskap som hjälper oss att kommunicera utan det är även ett redskap att tänka med. Vi 

förstår världen utifrån mer eller mindre klart utformade teorier eller föreställningar. Våra 

sinnesintryck talar aldrig direkt till oss, våra intryck blir meningsfulla när vi prövar att förstå 

dem genom våra föreställningar. Våra föreställningar är de redskap som vi använder för att 

bemästra omgivningen. De föreställningar vi har utvecklas hela tiden för att bli bättre redskap 

anpassat till vår verklighet (Sjøberg, 2005).  Därför är det viktigt att barnens teorier och 

frågeställningar ses som viktiga, och att undersöka dem kan vara lika viktigt som vedertagen 

kunskap. Om barnen ska ha en chans att ändra på sina föreställningar om saker och ting är det 

viktigt att de får undersöka sina förställningar och hypoteser.  Då lär de sig att ifrågasätta så 

kallade sanningar innan de har prövat dem. Det är inte förrän man får bevis på att det är på ett 

annat sätt som man börjar skapa nya föreställningar och kunskaper, eftersom den gamla 

kunskapen är användbar så länge den är rimliga för dem när de förhåller sig till sina tidigare 

erfarenheter (Harlen, 1996) 

”En grundtanke i en konstruktivistisk syn på lärande är att det först och främst är när man 

tvivlar och är i en viss inre konflikt som man aktivt söker och tar reda på saker och ting”  
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(Sjøberg 2005, s.43). Det är viktigt att förstå att man själv måste vara aktiv med att konstruera 

sin egen förståelse. Kunskap skapas när man börjar ifrågasätta kunskapen man tidigare haft 

och börjar fundera på vad det faktiskt är. Tidigare kanske man haft en felaktig eller 

otillräcklig bild av kunskapen, sen när man börjar söka och ta reda på hur det faktiskt är eller 

man finner bevis som pekar på det rätta svaret och vi blir övertygade - det är då kunskap 

skapas. 

Barnet som konstruktör 

Enligt det konstruktivistiska synsättet på lärande och kunskap ses barnen som konstruktörer. 

Där det finns en lust hos barnen att lära och en förmåga att ta till sig kunskap för att lära, 

förmågan att kommunicera och samspela ligger också till grund.  Lärande är här något 

personligt för barnen där de måste själva vara med att konstruerar denna kunskap. Förmågan 

att lära finns hos alla, det är en kraft som finns i oss alla men som behöver stöd för att 

utvecklas (Askland & Sataøen, 2003).  
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Metodkapitlet  

Här nedan presenteras metoden som valts för studien, för att tydliggöra hur studien har 

genomförts. 

Urval 

Valet av förskolor skedde genom tidigare kontakter och undersökningen genomfördes på två 

avdelningar på två olika förskolor i en medelstor stad i Mellansverige. Barnen som deltog i 

undersökningen var mellan 4-5 år. 

Valet av ålder beror på studiens syfte att ta reda på hur barn tänker, resonerar och förklarar 

fysikaliska fenomen. Därför valdes barn i åldern 4-5 år då de har förmågan att uttrycka sig 

verbalt vilket även många yngre barn också har, men där varierar språkförmågan mer. 

Samtyckesblanketter (se bilaga 3) lämnades ut till vårdnadshavare vars barn var i åldern 4-5 

år, totalt 21 stycken. Av dem var det 12 stycken som lämnade in blanketten utifrån angiven 

deadline.  Av de som lämnade in blanketten gav alla sitt godkännande att barnen deltog i 

undersökningen. 

Samtliga 12 barn gav sitt godkännande till att delta då de tillfrågades innan intervjutillfället. 

Både flickor och pojkar blev intervjuade men det gjordes inget fokus på ett genusperspektiv i 

undersökningen. 

Datainsamlingsmetod 

För att genomföra studien valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer. ”Det är ur den 

mångfald av svar som man får från intervjuerna, som man kan finna kvalitativt olika sätt att 

tänka, dvs. olika uppfattningar på vilka barns svar vilar.” (Doverborg & Pramling Samuelsson 

2000, s. 48). I denna form av intervju är frågeområdena bestämda innan intervjun och man har 

en intervjuguide över frågorna (Bilaga 2). Dock behöver inte frågorna komma i samma 

ordning då intervjun bygger på vad och hur den intervjuade svarar.  Därför kan intervjuerna 

variera. Då det handlar om vad den intervjuade berättar måste det också bli individuella frågor 

som syftar till det hen just berättat om (Bryman, 2011; Johansson & Svedner, 2006).  

Metoden valdes för att intervjuerna skulle ge möjlighet till att följa barnets tankar och hur de 

resonerar kring ämnet fysik i förskolan och för att låta dessa styra samtalet till viss del. 

Barnen blev innan intervjun startade informerade om att det inte fanns några rätt eller fel i 

deras uttalanden och därför kom inte deras svar heller att korrigeras till det ”rätta” svaret, för 

det hade inte varit intressant för undersökningen och inte speglat studiens syfte. Det var också 

anledningen till att ingen annan metod valdes. Då det var barns tankar, hur de resonerade och 

förklarade som skulle lyftas fram i studien, inte vad de gör, därför valdes t.ex. inte 

observation. Enkäter eller diskursanalys var heller inget alternativ för denna undersökning. 
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Gruppintervjuer valdes framför individuella intervjuer, då undersökningen syftar på att ta reda 

på hur barn resonerar kring fysikaliska fenomen. Som Doverborg och Pramling Samulesson 

(2000) skriver kommer barnen i gruppintervjuer påverka varandra genom de svar och 

funderingar barnen ger uttryck för och väcker nya frågor och funderingar hos varandra. Då 

man väljer att intervjua barn i grupp måste man vara medveten om de mekanismer som finns i 

en grupp, vissa pratar mer än andra o.s.v. och det är därför viktigt att veta hur barnen fungerar 

för att intervjuerna ska bil så bra som möjligt. Därför fick pedagogerna vara med och sätta 

samman de olika intervjugrupperna, barnen intervjuades två och två, då de känner barnen bäst 

och vet vilka konstellationer av grupper som fungerar bäst. 

Att intervjua barn är i princip samma sak som att intervjua vuxna – alla är vi människor 

oavsett ålder och olikheter. När man intervjuar barn är det däremot viktigt att man lyckas 

fånga deras intresse och får dem att behålla koncentrationen genom att se intervjusituationen 

ur deras synvinkel (Trost, 2005). Därför genomfördes intervjun på så sätt att barnen var 

delaktiga, genom att de fick fundera och förklara vad de trodde skulle hända med olika 

föremål i vattnet och att de fick prova sina hypoteser och därefter förklara vad det var som 

hände. 

Med inspiration från boken Att förstår barns tankar – metodik för barnintervjuer av Elisabet 

Doverborg & Ingrid Pramling Samuelsson (2000) formulerades frågorna till intervjuerna. I 

form av berätta och beskriv hur frågor.  Genom att använda dessa typer av frågor har man 

styrt in barnens berättande och får på så sätt syn på deras tankar och föreställningar. Samtalets 

karaktär får inte bli som ett förhör utan man vill få till en dialog med barnen. Får man till det 

blir barnen mer villiga till att dela med sig av sina tankar och föreställningar. 

Intervjuerna, som Bryman (2011) och Johansson & Svedner (2010)  rekommenderar, spelades 

in då det är intressant både vad de säger men även hur de säger det. Eftersom det kan vara 

svårt att under intervjutillfället hinna med allt som sägs, spelar man in intervjuerna kan man 

även fånga upp pauseringar och tonfall som kan vara viktiga för att förstå vad som sägs i 

intervjun, intervjuerna spelades in på en mobiltelefon. Som Bryman (2011) och Doverborg & 

Pramling Samuelsson (2000) även poängterar underlättar detta för intervjuaren som då inte 

behöver försöka hinna med att skriva ner allt utan man kan istället lyssna och ställa bra 

uppföljningsfrågor. 

Procedur 

Som ett första steg kontaktades de två förskolecheferna på de olika förskolorna och efter deras 

godkännande kontaktades pedagogerna på de två avdelningar som valts ut. Därefter besöktes 

förskolorna och samtyckesblanketterna delades ut till vårdnadshavarna. Dagar för att 

genomföra intervjuerna bokades in tillsammans med pedagogerna. Tiden för intervjuerna har 

betydelse för resultatet av intervjun, barn som är trötta, hungriga eller blir avbrutna i sin lek är 

svårare att motivera och fånga i intervjun (Doverberg & Pramling Samuelsson, 2000). 

Intervjuerna genomfördes precis efter frukost och efter vilan. Under dessa tillfällen var det fri 

lek och barnen tillfrågades och fick sedan själva välja om de ville fortsätta sin lek eller delta i 

undersökningen. 
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Doverberg & Pramling Samuelsson (2000) menar att en lugn plats har betydelse för att barnen 

både ska kunna bibehålla koncentrationen och inte tappat intresset. Rummen som användes 

under intervjuerna var rum som fanns på de olika avdelningarna, ett litet lekrum och ett 

pysselrum. Det är viktigt att välja en plats där det inte kommer barn eller pedagoger och stör 

under undersökning (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Därför meddelades 

pedagogerna vart undersökningen skulle genomföras. 

När man intervjuar barn är det viktigt att tänka på den sociala kontakten som Doverborg & 

Pramling Samuelsson (2000) tar upp, då det gäller att skapa en relation och att den bygger på 

barnets förtroende. Detta gjordes genom att pedagogerna informerade barnen innan jag skulle 

komma och vad det handlade om, för att barnen skulle vara förberedda på vad som skulle 

hända. Intervjun började sedan med att vi samtalade om något som hade hänt under dagen 

eller något som de gav uttryck för och ville berätta, just för att skapa en social kontakt med 

barnen. Intervjuerna inleddes med att berätta för barnen syftet med samtalet och vad det skulle 

handla om. Att samtalet skulle spelas in och att de när som helst fick avbryta om de inte ville 

svara på fler frågor och att det inte finns några rätt svar utan att det var deras tankar som var 

viktigast. Detta för att skapa en god atmosfär för samtalet (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000). Alla barn fick innan intervjun startade svara på några frågor om sig själv, 

vad hen heter, ålder och om det hade hänt något tidigare under dagen. 

Inspelningen startade och intervjun började med att barnen fick resonera fritt kring vilka 

föremål som kan flyta eller inte kan flyta. Deras svar följdes sedan upp med frågan hur de tror 

föremål kan flyta. Efter det fortsatte intervjun med de frågor från intervjuguiden (bilaga 2) 

och beroende på vad barnen svarade ställdes följdfrågor. För att behålla koncentrationen och 

intressent hos barnen lät jag den pröva sina teorier och hypoteser. Till intervjun fanns en 

plastbalja med vatten och stenar och pinnar i olika storlekar, plastpåsar och en pipett med en 

mutter på samt laminerade bilder på de olika föremålen. Först fick barnen förklara och 

resonera kring vad som skulle hända om de la föremålet i vattnet och så fick de sätta fast 

bilden på baljan för att sedan kunna jämföra med vad som hände. De fick även berätta hur 

föremålet kunde flyta eller sjunka och vad de trodde det berodde på. Efter att de hade testat 

sig fram fick de frågan om de trodde att man kunde lura föremål att flyta som vanligtvis 

sjönk. Som sedan följdes av att de testade att lägga stenar ovanpå plastpåsen och inuti 

plastpåsen med luft. Efter att alla intervjufrågor var ställda fick barnen själva komma med 

förslag som de ville testa och se om det fungerade. Här fanns det även utrymme för frågor 

från barnen om de var något de ville fråga. Efter det stängdes inspelningen av och de fick 

lyssna på en del av intervjun., vilket de tycket var roligt att få lyssna på sin egen röst. 
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Bild 1: Små laminerade bilder som användes för att komma ihåg deras hypoteser 

 

 

 

Tiden för intervjuerna varierade från 10-25 minuter. Anledningen till att intervjuerna 

varierade är för att alla barn är olika och kan även bero på vilka tidigare kunskaper om ämnet 

barnen har och hur lång betänketid de behöver innan de svarar på en fråga, även vilka av sina 

tankar de vill delge. Längde på intervjuerna beror också på hur om man lyckas fånga barns 

intresse så att det vill fortsätta att samtala om ämnet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2000). 

Etiska överväganden 

Individskyddskravet handlar om att de individer som deltar i en forskningsstudie inte får 

skadas eller kränkas. Kravet delas upp i fyra olika principer som man ska förhålla sig till när 

man forskar som vetenskapsrådet (2002; 2011) tar upp. 

Informationskravet, alla berörda parter blev informerade om studiens syfte och hur datat 

kommer att hanteras samt att intervjuerna spelades in. Detta för att alla skulle få den 

information som behövdes för att kunna ta ställning till deltagandet i forskningen. 

Förskolecheferna och pedagogerna informerades genom ett muntligt samtal. Till 

vårdnadshavarna skickades ut en samtyckesblankett (bilaga 3) och barnen informerades 

muntligt. 

Samtyckeskravet, enligt lag (2003:460) får forskning bara utföras om personen har samtyckt 

till att medverka. Detta togs hänsyn till genom att alla som deltagit i studien godkänt 

deltagande i undersökningen, via tal eller påskrift. ”De som medverkar i en undersökning 

skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De 

skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem.” 



14 

 

(Vetenskapsrådet 2002, s.10). Detta ska inte ifrågasättas ifall någon väljer att avbryta sitt 

deltagande i studien utan deras beslut kommer att respekteras (Vetenskapsrådet, 2011). 

Konfidentialitetskravet, togs hänsyn till genom att informera deltagarna om att deras identitet 

kommer hemlighållas och att även det insamlade materialet kommer förvarades på ett sätt så 

att inga obehöriga kan ta del av informationen, genom att ta hänsyn till personuppgiftslagen, 

PUL (Vetenskapsrådet, 2011). Man ser till att använda sig av kodnycklar för att avidentifiera 

information så att intervjun förblir anonym (Löfdahl, A., föreläsning 31/1-14, 

Vetenskapsrådet, 2011). ”Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I 

synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det 

skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna.” (Vetenskapsrådet, 

2002. s.12) 

Nyttjandekravet, togs hänsyn till genom att alla berörda var informerande om att de uppgifter, 

data, som samlats in endast användes för forskningsändamål. ”Uppgifter om enskilda, 

insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller 

andra icke-vetenskapliga syften.” (Vetenskapsrådet 2002, s.14) 

Studiens reliabilitet och validitet 

Johansson & Svedner (2010) beskriver att reliabilitet innebär den mätnoggrannheten som 

finns i den metod man använt sig av. Har materialet som samlats in gjorts på samma sätt eller 

har tillvägagångssättet varierat och har frågorna varit väl förberedda och täckt de 

frågeställningarna studien har. De beskriver även validitet, med det menas om resultatet ger 

en sann bild av undersökningen som gjorts och täcker resultatet av området man hade som 

syfte att undersöka. 

Intervjuerna som genomförts har haft samma tillvägagångssätt för att stärka reliabiliteten. 

Frågorna som ställdes var desamma i alla intervjuer men det som skiljde intervjuerna åt var 

ordningsföljden frågorna ställdes i och följdfrågorna då de har varit anpassade efter vad 

barnen svarat på föregående fråga. Men då studien är baserad på intervjuer med barn är det 

svårt att nå upp till en hög reliabilitet, eftersom kontakten som skapas med barnen och den 

sociala miljön har betydelse för resultatet av intervjuerna (Bryman, 2011; Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000). Frågorna som ställdes är av berättande och beskrivande 

karaktär, som enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) underlättar för barnen att 

svara på frågorna som ställs. Att få berätta genom egna erfarenheter upplevs ofta som lättare 

då man kan utgå ifrån en konkret händelse hellre än att diskutera en abstrakt fråga (Johansson 

& Svedner, 2010). Detta togs hänsyn till genom att barnen fick berätta utifrån sina egna 

erfarenheter och att de fick sätta kort av föremålen på plastlådan där de trodde att föremålen 

skulle hamna istället för att bara beskriva vart de trodde att den skulle hamna. De kunde också 

lättare jämföra vad de trodde innan till vad som verkligen hände. 

I och med att undersökningen endast genomfördes med 12 barn från 2 olika avdelningar från 

två förskolor går det inte att dra några allmänna slutsatser att resultatet visar en bild som 
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stämmer överens med alla förskolebarn i åldern 4-5 år. Men man kan se tydliga paralleller 

mellan denna studie och tidigare forskning, vilket gör att validiteten stärks. Barnens svar 

upprepades av intervjuaren för att kontrollerar om barnens svar har uppfattats på rätt sätt och 

det bidrar till att höja validiteten i undersökningen. 

Databearbetning och analys 

När alla intervjuer på förskolorna var genomförda lyssnades allt material som spelats in under 

intervjuerna noggrant igenom flera gånger för att inte missa något som sagts. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant på datorn för att hantera all data på ett bra sätt och för vidare analys. 

Det är en fördel att ha kvar hela intervjuerna då barnen kan ha svarat på en fråga på det vi 

ville ta reda på i anknytning till en annan fråga. Det är vad barnen svarar på frågorna som vi 

har att utgå ifrån, när vi sedan ska analysera och tolka det barnen har sagt. Egentligen börjar 

analysen redan när vi lyssnar igenom eller läser igenom intervjuerna, det är då vi börjar märka 

hur barnen uttrycker sig och placerar in dem i olika kategorier (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000). 

Efter att intervjuerna har transkriberats är det nu dags att se vilka olika sätt det finns i barnens 

svar, hur uppfattar eller tänker de om frågorna som ställdes. Nästa steg som gjordes vara att 

kategorisera barnens svar i de olika kategorierna som man funnit i barnens svar. Om det 

skulle vara så att några svar hamnar utanför de kategorierna som finns. Får man ändra 

kategorierna tills alla svar tillhör någon kategori. (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

”Genom att titta på vad det enskilda barnet säger i relation till samtalet som helhet, faller 

pusselbitarna så småningom på plats och man får en karta över den variation av sätt att tänka, 

som finns i barngruppen när det gäller det innehåll man arbetat med.” (Doverborg & Pramling 

Samuelsson 2000, s.49). 

Valet av metod för att analysera den datamängd som samlats in var att hitta, och etablera ett 

mönster av innehållet i samtalet under intervjuerna (Havu-Nuutinen, 2005) Syftet med studien 

är att ta reda på hur barn tänker, förklarar och resonerar kring Arkimedes princip och densitet. 

Därför har en analys gjorts av hur barnen resonerar och vilka begrepp de använder i sina 

förklaringar till varför föremål flyter eller sjunker. Experimentet genomfördes under tiden 

intervjun pågick. Analysen är baserad på deras samtal. Analysen av barnens förklaringar delas 

in i tre olika kategorier, inspirerade av Havu-Nuutinens (2005) kategorier som beskrivs i 

artikeln Examining young children’s conceptual change process in floating and sinking from 

a social constructivist perspective (som finns beskriven i tabell 1). Studien fokuserar på 

innehållet i barnens svar och inte på dess form eller funktion. Barnens förklaringar har först 

tolkats och därefter kategoriserats. 
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Resultat och Analys 

Resultatet presenteras här nedan och barnens svar har delats in i olika kategorier för att göra 

det tydligt och lätta att utläsa. 

Alla namn som presenteras i resultatet här nedan är fingerade.  De kallas här för Anders, Elin, 

Fanny, Johan, Kevin, Marcus, Nils, Oscar, Rasmus, Simon, Thea och Vera. I resultatet 

redovisas citat från barnen för att få en större förståelse för de samtal som ägt rum. Citaten är 

skrivna i kursivt och för att markera det barnen sagt är de även fetmarkerade och initialen står 

framför barnets uttalande och intervjuarens frågor/svar markers med ett I. 

Barnen fick inte innan experimentet diskutera vad de trodde skulle hända med föremålen och 

varför vissa föremål flyter och andra inte. De fick inte någon förklaring till varför något flyter 

eller sjunker, utan barnen fick under experimentet använda sig av sin kunskap de hade med 

sig och sina tidigare erfarenheter om ämnet. Samt att de kunde resonera och lyssna till det 

andra barnet som var med på intervjun för att få hjälp och se fenomenet från en annan vinkel, 

då de intervjuades två och två. Under intervjun fick barnen experimentera och utforska det 

naturvetenskapliga fenomen, Arkimedes princip och densitet, varför flyter eller sjunker 

föremål. Barnen undersökte, upptäckte, reflekterade och resonerade kring fenomenet. De fick 

ställa sina hypoteser och jämföra resultat för att sedan reflektera över vad det var som hände 

och dra sina slutsatser om detta. I tabell 2 finns resultatet över hur barnen resonerat sig fram 

och visat sin förståelse för det undersökande fenomen, och den visar vilken kategori 

förklaringen har berört. Se tabell 1 för förklaring av del tre olika kategorierna som resultatet 

har tolkats in under.  Jag har även valt att redovisa de olika begreppen barnen använder sig av 

i sina olika förklaringar i en egen kategori. 

Tabell 1: Kategorischema baserat på Havu-Nuutinen (2005), med några 

anpassningar för att just denna undersökning. 

1 Irrelevanta och icke-vetenskapliga förklaringar. 

 1a.)  Barnet nämner inte några fysiska egenskaper 

 1b.)  Svaren är irrelevanta för fenomenet varför något flyter eller sjunker. 

2 Motiveringar kopplat till föremålets egenskaper  

 2a.) Motiveringen är endast baserat på föremålets vikt. Vissa barn verkar ha en viss 

förståelse för att det inte är enda anledningen. 

 2b.) Fenomenet förklaras med argumenten om föremålets egenskaper, form eller att 

föremålet innehåller luft. 

 2c.) Barnet förklarar fenomen med olika relevanta egenskaper baserat på volym 

barnen förstår att vikten inte är enda anledningen till att föremål flyter eller 

sjunker. 

3 Vattenrelaterade motiveringar 

  Barnet visar på en förståelse av att vattnet har betydelse för varför föremål flyter 

eller sjunker. Genom att jämföra föremålet och vattnet. 
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Tabell 2: Barnens förståelse av fenomenet. Tabellen visar varje gång barnet förstått 

och resonerat kring fenomenet utifrån de olika kategorierna, under intervjuerna.  

 1a 1b 2a 2b 2c 3 

Johan ♥♥  ♥♥ ♥♥♥ ♥ ♥ 

Thea ♥♥  ♥♥♥ ♥ ♥  

Vera ♥  ♥ ♥♥♥♥ ♥♥ ♥ 

Kevin   ♥♥ ♥♥ ♥  

Anders ♥  ♥♥♥ ♥♥ ♥  

Marcus   ♥♥ ♥♥ ♥  

Simon ♥ ♥ ♥♥ ♥♥   

Nils ♥♥ ♥ ♥ ♥♥♥   

Oscar  ♥ ♥♥ ♥♥♥   

Fanny   ♥♥♥♥ ♥♥♥   

Elin ♥  ♥♥♥♥♥ ♥♥   

Rasmus ♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥   

 12  4 31 28 7 2 

 

Irrelevanta och icke-vetenskapliga förklaringar 

Barnet nämner inte några fysiska egenskaper  

Svaren som framkommit under denna kategori har varit i form av att barnen har relaterat till 

deras egen erfarenhetsvärld och kopplat mycket till det de själva har varit med om eller sett 

tidigare och utifrån detta dragit slutsatsen om föremålet flyter eller sjunker. Här nämns inga 

egenskaper på föremålen som undersökts utan deras resonemang och förklaringar är endast 

kopplat till deras tidigare kunskaper och erfarenhet om föremålet. Dessa svar förekom som 

mest i början av intervjuerna. Här är ett citat ur denna kategori som kännetecknar de samtal 

som placerades under denna kategori. 

  



18 

 

I: Varför flyter pinnen, Vad tror du? 

T: För den gör det, det har jag sett på kusten 

I: Jaha, på kusten. Flyter pinnarna där? 

T: Ja på vattnet, jag har i alla fall sett en pinne göra det 

Thea 4 år  

Svaren var irrelevanta för fenomenet varför föremål 

flyter eller sjunker 

Under denna kategori var det inte så många svar, endast ett fåtal som handlade om helt andra 

saker än fenomenet, om varför föremål flyter eller sjunker. De svar som kom här var saker 

som barnen ville testa och som inte var relevanta för undersökningens syfte eller experimentet 

i sig. De handlade om vad de skulle göra när de kom hem, vad det gjort i helgen eller vad de 

skulle göra imorgon. Så som kategorin innan så förekom dessa svar och diskussioner i början 

av intervjuerna eller när intresset började försvinna. 

Motiveringar kopplat till föremålets egenskaper  

Motiveringen är endast baserat på föremålets vikt 

I denna kategori kan många av de svar som barnen gav och det de kom fram till placeras. 

Många förklarade att det berodde på föremålets vikt om att den flöt eller sjönk. Om föremålen 

var lätta så skulle de flyta och tvärtom, var de tunga så sjönk de. De kunde även resonera tvärt 

om att lätta saker skulle sjunka, så som - en liten sten är inte så tung men den sjunker ändå. 

Likaså med tunga saker - de kunde också flyta kunde de svara, då den stora pinnen var tung 

men den kunde faktiskt flyta. Vissa svar i denna kategori visar på att de vet att det inte bara är 

vikten på föremålet som spelar roll för dess flytförmåga. Ett exempel på de svar som 

kategoriserades in under denna kategori är Simons svar: 

I: Om vi lägger stenen på plastpåsen, vad händer då? 

S: Den kommer att drunkna 

I: Stenen? 

S: Ja den är för tung faktiskt. 

Simon 5 år 

Ett material som användes vid experimentet var en pipett med en mutter på. När pipetten var 

fylld med vatten drog de flesta slutsatsen att den skulle sjunka till botten för då var den tung 

och vi hade innan testat utan vatten och då flöt den. Sedan testade vi med lite vatten i och då 

sjönk den en liten bit, ner fast inte helt. Med denna erfarenhet resonerade de flesta att den 

skulle sjunka då den nu var tyngre eftersom den nu var helt fylld med vatten. Elin resonerade 

så här kring varför den sjönk till botten. 
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I: Hur kommer det sig att den sjunker? (pipetten fylld med vatten) 

E: Jo för det är ju vatten i hela nu så då är den tung, och så sjunker den. 

I: Okej så när det är vatten i så sjunker den? 

E: Ja, det skulle ju vara kul i fall vattnet kunde flöt uppe på vattnet.  

Elin 4 år 

Elin förklarar här att pipetten sjunker på grund av att den är fylld med vatten och fortsätter sin 

förklaring med att vatten inte kan flyta ovanpå vatten men det skulle vara kul i fall det gick. 

Men anledningen till varför den sjunker är för att den är tung. 

Motiveringen är baserat på föremålets egenskaper, form 

eller att föremålet innehåller luft 

Här hamnade också många av barnens förklaringar till fenomen. Varför något flyter har de en 

uppfattning om att det kan bero på vilket material det är, är det sten, plast eller trä. Men också 

hur den ser ut, är den stor, liten, rund, platt eller tjock? samt om luften kan ha betydelse för 

om föremålet flyter eller sjunker. 

I: Vad händer om jag lägger pinnen i vattnet? 

M: Den är gjord av trä, så den flyter 

I: Av trä, hur tänker du då? 

M: Att båtar är gjorda av trä och de flyter 

Marcus 4 år  

Här kopplar Marcus materialets betydelse för om föremålet kan flyta eller inte. Han kopplar 

det till en erfarenhet om båtar som han har, att båtar av trä flyter och därför så flyter också 

pinnar som är av trä. Andra svar som kom fram här vara att föremålet som var av plast kunde 

flyta och anledningen och svaret som gavs var helt enkelt att plast kan flyta, det gavs alltså 

ingen vidare förklaring till detta. 

Pipetten med muttern var klurig att förstå sig på. Ingen av barnen hade en förklaring till sin 

hypotes om vad som skulle hända när vi la den i vattnet. Deras hypotes kunde ha varit att den 

skulle flyta lika gärna som de kunde sagt att den skulle sjunka. Men efter olika tester med att 

fylla pipetten med olika mycket vatten, så kom några fram till att det var kanske någonting 

inuti pipetten även fast ingenting syntes. Det fanns luft där inne, kunde de konstatera efter ett 

tag. De diskuterade då om att kanske luften bidrog till att pipetten kunde flyta. Vilket bland 

annat Anders kopplade till sina egna erfarenheter. Så här beskrev han varför pipetten kunde 

flyta. 

A: För att det är luft i, där upp (pekar på pipetten) 

I: Jaha är det luft i den. 

A: Ja det blir som med mina armpuffar.  

Anders 5 år 
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Här refererar Anders till en tidigare diskussion som handlade om ifall vi kan flyta eller inte, 

då han nämnde att han inte hade lärt sig simma själv än men att han kunde med hjälp av sina 

armpuffar, som man blåser luft i. Att de hjälper honom att flyta tills han lärt sig simma helt 

själv. 

Sen testade vi hur en sten som sjönk när den var själv, helt plötsligt kunde flyta när vi la 

den i en plastpåse med luft. Var fascinerande tyckte de flesta barnen, men varför det 

hände var svårare att förklara. Så här uttryckte Vera sig i försöket att förklara hur stenen 

helt plötsligt kunde flyta. 

I: När vi la i stenen i baljan då sjönk den, men nu när vi lagt i den i en påse med 

luft då flyter den. Hur kan det komma sig? 

V: För att stenen är tung, men när du har blåst i sånt där, då blir det inte 

samma sak och då flyter den. 

I: Vad är sånt där, vad blåste jag i? 

V: Faktiskt du blåste faktiskt i … luft. 

I: Så luften i påsen hjälper stenen att flyta? 

V: mm 

Vera 4 år 

Vera visar här med sin förklaring att hon är medveten att luften har betydelse för att stenen 

ska kunna flyta i plastpåsen. Vilket var ett vanligt svar bland de barnen som resonerade på 

liknade sätt, för att få svar på denna teori så prövade de att ta ut lite luft i taget för att se vad 

som hände och då de kom fram till att luften måste ha en betydande roll för att stenen helt 

plötsligt kunde flyta. Men hur det kommer sig egentligen vet Vera eller några av de andra 

barnen inte riktigt, utan beskriver det som att det blir annorlunda när stenen ligger i plastpåsen 

och att luften då hjälper stenen att flyta, och plastpåsen på det sätt hjälper att luften stannar 

kvar. 

I: Hur kan pinnen flyta 

F: Den är stor och ganska så lång 

E: Ja den får ju nästan inte plats 

I: Är den stor och lång 

F: Ja och den är av trä 

I: Så trä kan flyta 

E: Mm 

Fanny 5 år & Elin 4 år 

De visar att de har en tanke bakom pinnens flytförmåga, att den kan flyta för den är stor och 

lång är deras resonemang och Fanny flikar in med att den är även gjord av trä och det är också 

en anledning till att pinnen kan flyta. De diskuterar tillsammans och ger varandra idéer och 

dessa anammar de under hela intervjun. Det var vanligt under intervjuerna att barnen tog till 

sig vad den andre sa och använde likande förklaringsmodeller som den andre tidigare använt 

sig av. 
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Förklarar fenomenet med olika relevanta egenskaper 

baserat på volym 

Inget barn i den här kategorin har använt sig av begreppet volym, men visar ändå på en 

förståelse av att det har betydelse för föremåls egenskaper ifall de kan flyta eller sjunka. De 

förklarar genom att nämna föremålets storlek och vikt, alltså om den var tung och stor eller 

lite och lätt till exempel. Här är Kevins svar på varför pinnen kan flyta: 

I: Hur kan den här pinnen flyta? 

K: Pinnen flyter för den är inte som stenen 

I: Jaha okej, 

K: Pinnen är tung och stor men inte som stenen 

I: Hur menar du då? 

K: mm… det är inte samma, dem är olika  

Kevin 4 år 

Kevin nämner inte ordet volym men ändå förklarar han genom att föremålets volym utan att 

själv vara medveten om det och använder i stället begrepp som tung och stor. Han refererar 

till när vi testade med stenen och menar att de inte är lika, dem är olika. 

I: Varför kan inte stenen flyta? 

T: För att den inte kan det, den är ju tung 

V: Tung och stor faktiskt 

I: Jaha så alla saker som är tunga och stora sjunker 

T: Vet inte 

V: nja, för jag har åkt i en båt, jättestor. Och den sjönk inte. 

Vera och Thea 4 år 

Här diskuterar Vera och Thea att stenen faktiskt inte kan flyta för den är tung och stor, de 

använder sig inte av begreppet volym men förklarar det med sina egna ord och begrepp. Vera 

har åkt i en stor båt och den sjönk inte och visar då med den förklaringen att hon har en 

förståelse att det beror på föremålets egenskaper att vissa saker kan flyta även fast de är tunga 

och stora. Så det är det något annat som det beror på, bland annat föremålets volym. 

Vattenrelaterade motiveringar 

Förståelse av att vattnet har betydelse för varför föremål 

flyter eller sjunker 

Under denna kategori hamnar barnens svar som visar en förståelse för att vattnet har betydelse 

för om föremålet flyter eller sjunker. De flesta barnen resonerade inget om vattnets betydelse 

men några visade på en förståelse för att vattnet spelar en betydande roll för vad som hände 

med föremålen när de hamnade i vattnet. Det var två barn som resonerade att vattnet hade 

betydelse för föremålets flytförmåga. 
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Johan förklarade och resonerade så här kring varför stenen sjönk och vilken roll vattnet hade i 

situationen.  

I: Vad hände när du la stenen i vattnet? 

J: Stenen hamnade på botten, faktiskt.  

I: Hur kommer det sig att stenen inte kan flyta? 

J: Den var nog lite tung och vattnet var lite lätt  

I: Aha för tung för vattnet? 

J: Alltså för tung… och kanske tjock för att vattnet. 

Johan, 5 år 

Johan visar med sin förklaring att stenen sjunker och att det beror på stenens tyngd, storlek 

och föremålets utseende och närmar sig en förståelse av densitet genom sin förklaring, utan att 

han använder några vetenskapliga termer i sin förklaring. Han menar i en senare förklaring att 

saker som flyter i vattnet måste vara lättare än vad vattnet är och tvärtom, saker som sjunker 

väger mer än vattnet. 

Vera nämner också vattnets betydelse för föremålets flytförmåga men kan inte riktigt sätta 

fingret på vad det är som händer, men vattnet orkar i detta fall lyfta pinnen för den är inte för 

tung och hon visar med sin förklaring att hon förstår att vattnet har en betydande funktion när 

det gäller flytförmågan hos föremål. 

I: Vad händer med pinnen om vi lägger den i vattnet? 

V: Den flyter… 

I: Jaha men hur kan den flyta, den stora pinnen? 

V: Den är stor och tung men inte för tung, om du förstår vad jag menar 

I: Nej jag förstår inte riktigt, hur menar du? 

V: Den är inte för tung för vattnet, vattnet orkar lyfta pinnen, för den är inte för 

tung då går det, då kan den flyta. 

Vera 4 år 

Vera förklarar att det beror på hur föremålet ser ut och hur mycket det väger för att föremålet 

ska kunna flyta. I och med pinnens storlek och vikt så orkar vattnet lyfta pinnen resonerar 

hon. I och med den förklaringen närmar hon sig en förklaring till vattnets lyftkraft, Arkimedes 

princip. 

Vilka begrepp synliggöras i barnens förklaringar 

Det framgår tydligt att barnens egna erfarenheter och kunskaper speglar användningen av 

begreppen och de influerades och påverkades av det andra barnets svar och deras användning 

av begreppen. I tabell 3 synliggörs barnens begrepp som användes under intervjun. Där kan 

man se att samtliga använder begreppet flyter, men sjunker används inte av alla barn utan de 

använde sig då av orden flyter fast la till ett inte, ” flyter inte” eller ”inte flyter”. Flyter var ett 

av orden som alla barnen använde sig av under intervjuerna, vissa gjorde det redan från 

början, andra i slutet av intervjun då de diskuterat och använt sig av olika begrepp under 
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intervjuns gång. Det var även ett ord som ingick i intervjufrågorna, så det kanske inte var 

överraskande att alla barnen då använde detta begrepp. Men de nämnde inte bara begreppet i 

sig utan använde sig utav det och det synliggjordes i deras förklaringar.  Några begrepp som 

barnen inte använde sig av men som ändå synliggjordes i deras förklaringar var mer 

vetenskapliga begreppen volym, densitet och vattnets lyftkraft (Arkimedes princip). 

Tabell 3: vilka begrepp använder sig barnen av för att förklara fenomen som 

handlar om Arkimedes princip och densitet. 

Begrepp Antalet barn som 

använder sig själv 

av dessa begrepp 

Begrepp som 

synliggörs i barn 

förklaringar 

Plast 12 12 

Flyter 12 12 

Tung 12 12 

Liten 12 12 

Stor 10 0 

luft 9 9 

Trä 6 6 

vatten 5 5 

Lätt 5 5 

Drunknade 3 3 

Botten 3 3 

Tjock 2 2 

Simmar 2 2 

Balansera 2 2 

Stark 1 2 

ytan 1 1 

Ovanpå 1 1 

Volym 0 6 

Densitet  0 3 

Vattnets 

lyftkraft 

0 2 

 

Begreppen som användes är ofta beskrivande ord som barnen kopplar till egna erfarenheter 

och kunskaper. Så som stenen drunknar, det är något som vi människor gör om vi inte kan 

simma till exempel. Men även ord som flyter eller sjunker användes av barnen. Några kopplar 

till att pinnen har bra balans och därför kan flyta, för den är så bra på att balansera på vattnet.  

De nämner också beskrivande ord för föremålets utseende så som den är tjock, tung, stor, liten 

och lätt bland annat. Vart hamnade formalen när vi la ner dem i vattnet? några sa på botten 

eller på ytan men de flesta pekade på plastlådan och visade konkret vart föremålet hamnade. 

Här ser vi vilka begrepp som Rasmus använder sig av för att förklara varför stenen sjunker 

och varför pinnen gör det. 
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R: Titta stenen är inte så bra på att simma 

I: Nej verkligen inte 

R: Men pinnen är bra på det 

I: Varför är det så tror du? 

R: Jag vet inte, pinnen har väl tränat 

Rasmus 4 år 

Sammanfattning av resultatet 

Barnens argument eller motiveringarna till varför något flyter eller sjunker handlade mest om 

att det enbart berodde på föremålets vikt eller dess storlek. Några menade att de små 

föremålen skulle flyta medan de stora skulle sjunka. Andra menade att stora föremål skulle 

flyta och att små föremål skulle sjunka. Tunga föremål skulle sjunka och lätta flyta hävdande 

några och några påstod att tunga föremål kunde flyta men ingen menade att de lätta föremålen 

kunde sjunka. Barnens motiveringar och argument kunde pendla mellan olika kategorier 

beroende på vilket föremål som var i fokus, och längre in i intervjun gavs mer utvecklande 

svar från barnen. 

Resultatet av studien visar att barnen har tankar kring fenomenet varför föremål flyter eller 

sjunker, Arkimedes princip och densitet. Även fast de inte har koll på dessa två begrepp så 

visar de på att de har en förståelse för att det finns något som påverkar föremålen i vattnet, 

antingen deras vikt, storlek, form, innehåller föremålet luft, volym eller att vattnet har 

betydelse för vad som händer med de olika föremålen i vattnet. Resultatet visar att barnen i 

studien har erfarenhet och kunskap om fenomenet varför föremål flyter eller sjunker, kanske 

från vattenlek på förskolegården, på badhuset eller hemma i badkaret. De har studerat 

fenomenet och fått en viss uppfattning och kunskap om olika föremåls flytförmåga. Bland 

annat att de kopplar att stenen kommer sjunka för det har de prövat och upplevt när de lekt ute 

på gården på förskolan med en hink med vatten i, då har de prövat olika sakers flytförmåga.  

Det som barnen har berört mest i studien är föremålens flytförmågor, hur det kan komma sig 

att vissa saker kan flyta och andra inte, densitet eller Arkimedes princip är det inget utav 

barnen som helt förklarar men de visar på en förståelse för att det finns något mer som 

påverkar föremålen, än enbart dess vikt och storlek. Det finns många likheter i barnens 

resonemang och förklaringar om man jämför dessa då de flesta barn hänvisar till föremålets 

vikt eller storlek. Även om deras tankar och resonemang påminner om varandra finns det 

också skillnader i dem. Några barn beskrev fenomenet i förhållande till sina egna erfarenheter 

medan andra närmade sig en vetenskaplig förklaring till fenomenet. Begreppen som användes 

av barnen var ord som är kopplade till deras tidigare erfarenheter om ämnet, föremålen flyter 

eller sjunker, men vissa använde begreppen simma eller drunkna när de pratade om 

föremålens flytförmåga. Barnen i studien använde sig av olika begrepp men de menade 

samma sak. Av det resultat som framkom kan inga slutsatser dras, då studien bygger som 

tidigare nämnt på 12 barns tankar, resonemang och förklaringar men det kan bidra några 

tankar, resonemang och förklaringar som används och finns hos barn i ålder 4-5 år.  
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer först en metoddiskussion att behandlas. Därefter en resultatdiskussion 

kopplat till tidigare forskning och litteratur samt till det teoretiska perspektivet som valts för 

studien, detta utifrån mina tre frågeställningar: 

 Vilka begrepp använder sig barn av för att förklara fenomen som handlar om 

Arkimedes princip och densitet? 

 Hur resonerar barn om Arkimedes princip, vattnets lyftkrafts betydelse för om ett 

föremål flyter eller sjunker? 

 Hur resonerar barn om densitetens betydelse för om ett föremål flyter eller sjunker? 

Metoddiskussion 

Intervjuerna utfördes på två olika förskolor och avdelningar, intervjuerna utfördes i två olika 

rum, ett på respektive förskola. Både barn och vuxna visste vart intervjuerna skulle äga rum 

och att de inte skulle gå in i rummet när dörren var stängd. Detta skedde dock ändå en gång 

när en pedagog kom in i rummet och för att hämta något som fanns inne i det rummet som 

intervjun ägde rum i. Vilket blev ett litet störande moment under just den intervjun och 

koncentrationen hos de två barnen förlorades under ett ögonblick men återfanns relativt 

snabbt då de blev intresserade av det som skulle ske härnäst. Det fanns även ett annat moment 

som kan ha stört under intervjuerna men som först märktes efter att intervjuerna var 

genomförda och inspelningarna lyssnades igenom. Då hördes tydligt alla andra ljud, av barn 

som befann sig i rummen utanför. Så om jag skulle göra om studien skulle jag valt ett annat 

rum där barnen inte lekte precis utanför. Som intervjuare stördes inte jag just i den stunden 

kanske för att det var så mycket annat att tänka på, och jag kan därför inte uttala mig om hur 

mycket det störde utan bara att det kan ha varit ett störande moment under intervjun.  

Då urvalet var begränsat till endast 12 barn från två förskolor och två avdelningar från samma 

skolområde, kan inte några uttalande ske om deras svar är generella för barn i åldern 4-5 år. 

Barn har många olika erfarenheter och kunskaper med sig när de kommer till förskolan, det 

ska ligga som grund för det fortsatta lärandet som sker på förskolan (Skolverket, 2010). 

Studien går ut på att ta reda på deras tankar, resonemang och förklaringar som finns hos 

barnen, och kunskapen hos barnen då de har olika erfarenheter och kunskaper innan 

intervjuerna startade. Om studien genomförts på en förskola med inriktning på naturvetenskap 

och teknik hade kanske resultatet blivit ett annat. 

Denna studie bygger på de intervjuer som genomfördes med barnen, och det måste också 

tilläggas att rollen som intervjuare inte är en van roll och det finns därför en risk att det ibland 

som Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) skriver att frågorna kan ha varit ledande och 

att barnet svarade för att tillfredsställa intervjuaren med de svar barnet trodde att intervjuaren 

ville höra och delade kanske därför inte med sig av sina egna tankar. För att förebygga detta 

”problem”, letades kunskap om intervjutekniker så att intervjufrågorna utformades för att 

intervjuerna skulle bli så bra som möjligt och dessa fanns i bakhuvudet under alla intervjuerna 
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som genomfördes. Frågor som endast barnen kunde svara ja eller nej på undveks då det inte 

skulle ge någon information om hur barn tänker (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

Följdfrågor som ställdes var frågor av typen hur menar du nu, kan du förklara, hur kan det bli 

så och så vidare. 

Resultatdiskussion 

Hur resonerar barnen 

Barnens svar bygger så som Elstgeest (1996) skriver på deras iakttagelser och i grunden finns 

deras egna erfarenheter om ämnet och föremålet. Elstgeest menar att det viktigaste inte är att 

ge barnen rätt svar utan vägen barnen tar för att ta reda på och resonera om fenomenet och 

vad de sen kan berätta om sina resultat. Vetenskap handlar om att se sanningar i det man 

studerar. Genom experimentet som utfördes synliggjordes barnens erfarenheter i deras 

förklaringar och resonemang. Bland annat att de kopplar att stenen kommer sjunka för det har 

de prövat och upplevt när de lekt ute på gården på förskolan med en hink med vatten i, då har 

de prövat olika sakers flytförmåga. De har erfarenheter av att stenen sjunker och att den kan 

vara ganska så tung och därför är en det inte helt fel slutsats av dem att tro att alla saker som 

är tunga sjunker. Barnens hypoteser är användbara för dem så länge de är passande till deras 

tidigare erfarenheter. Det är nu som vi ska fortsätta experimentera och ge barn flera chanser 

att upptäcka och undersöka sina hypoteser så att de har en chans att ändra på sina 

föreställningar, menar Harlen (1996). Detta gjordes i studien på ett sätt genom att olika 

föremål som var mer eller mindre kända för barnen användes, dels för att de skulle kunna 

tillämpa sina gamla kunskaper och för att få syn på att deras kunskaper och föreställningar 

kanske inte alltid stämmer och då utmana deras tänkande. Detta är en grundsten i det 

konstruktivistiska perspektivet (Sjøberg, 2005). Enligt läroplanen (Skolverket, 2010) ska 

barnens tidigare efterenheter ligga till grund för nästa steg i lärandet. 

Amy S. Kohn (1993) har skrivit en artikel om hur förskolebarn resonerar om densitet där hon 

kom fram till att om barn förstår kontexten av aktiviteten, vad ”intervjuaren” säger och att de 

förstår vad aktiviteten går ut på och finner den intressant. Samt att de kan koppla aktiviteten 

till tidigare erfarenheter. Då kan barn förstå mer än vad vi tror och som man tidigare trott 

behövt en mer matematisk förståelse. Resultatet från denna studie visar som i Kohns studie på 

att barnen har en förståelse, kanske inte alltid den korrekta och fullständiga förklaringen till 

fenomenen men barnen visar på en förståelse av att det finns något som påverkar föremålets 

flytförmåga, hur föremålet ser ut, storlek, vikt och volym och till och med att vattnet har en 

betydelse. 

Studien visar vilken glädje och intresse det finns hos barnen när de får tillfälle att utforska och 

undersöka t.ex. vad som händer med stenen när vi lägger den i vattnet. Barn vill förstå sin 

omvärld och Harlen (1996), Elfström m.fl. (2008) och Sjøberg (2005) skriver att det är genom 

naturvetenskapen som barn lär sig att förstå den. Elfström m.fl. (2008) menar att barn skapar 

sin förståelse för detta genom att utforska, undersöka och experimentera. De barn som deltagit 

i studien visar att de vill förstå och är nyfikna på vad som händer, de visar en vilja att delta. 
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Samma resultat har Thulin (2010) fått i sin studie om ”Barns frågor under en 

naturvetenskaplig aktivitet” att barnen vill delta och barnens frågor i studien visar på just 

detta. Om man ger barnen tid till att relatera till det aktuella ämnet kommer barnen också att 

ställa frågor, och när de får mer erfarenhet ställer de även fler frågor (Thulin, 2010). Barnen i 

min studie var först tillbakadragna och satt mest med och tittade och svarade på de frågor som 

ställdes men ju längre intervjun hade hållit på blev de också mer och mer engagerade och kom 

med egna idéer och frågor, så om man ger dem tid till att förstå och smälta vad det är som 

händer kommer de att ge sig hän till uppgiften mer och mer. 

Barnen genomförde experimentet tillsammans med ett annat barn. Under analysen av 

intervjuerna kunde man se att barnen lyssnade och tog till sig vad den andre sa och att de hade 

ett utbyte av dessa tankar. Vilket Person-Gode (2006) också kom fram till att barnen har en 

dialog med varandra och ett utbyte av den andras tankar, även fast de var ivriga med att 

fortsätta med experimentet. 

Havu-Nuutinen (2005) undersökte sexåriga barns begreppsförståelse och hur den förändrades 

utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. I hennes studie synliggjordes det att när barnen 

märkte att deras sätt att tänka inte stämde överens eller att andra tankemodeller fanns, kunde 

en förändring i deras begreppsstruktur ske. Det kunde märkas i denna studie då de först gav 

likande förklaringar eftersom vi började med att studera olika stora stenar och pinnar, som var 

föremål de hade mest erfarenhet av. När stenen placerades i en plastpåse med luft inuti, 

började de tänka att det inte bara berodde på föremålets vikt eller storlek att något kunde flyta 

och deras svar utvecklades och förändrades från att det endast berodde på en enda sak till att 

få en förståelse för att det är fler faktorer som spelar in när det gäller om ett föremål kommer 

att flyta eller sjunka. Eftersom stenen sjönk när den var själv och kunde plötsligt flyta när den 

låg i en plastpåse med luft var lite klurigt att förstå sig på, men genom att de testade sig fram, 

kom några av barnen fram till att luften inne i påsen kanske hjälpte stenen att flyta. De 

ändrade sina tankar och begreppen de använde sig av för att ge en förklaring som bättre 

stämde överens med vad som hände. 

Genom att få möjlighet att fundera kring naturvetenskapliga fenomen och begrepp så visar 

Britt Lindahl (2003) i sin studie att elever som i skolår 5 ger ett svar på och förklaringar på 

sina tankar, oavsett om det är korrekt eller om det är helt ofullständigt så har de i skolår 9 

utvecklat en högre kvalitativ förståelse till skillnad från dem som svarade ”vet inte” i skolår 5. 

Så som barnen har i denna studie fått en möjlighet till att fundera och reflekterat över sina 

tankar och idéer om naturvetenskapliga fenomen, vilket kan innebära att de lättare kan skapa 

en djupare förståelse för det senare i livet om de får möjlighet att utveckla dessa tankar i 

vidare utforskning och undersökande aktiviteter. Oskarsson (2011) skriver att det ofta hävdas 

att det är viktig att intresset för naturvetenskap börjar i tidig ålder. Han menar istället att det 

inte är där problemet ligger utan det finns högre upp i skolan och att intresset inte skulle öka 

om högstadiets NO började redan i de lägre åldrarna. Jag tror inte att högstadiets 

naturvetenskap behöver flyttas ner i åldrarna. Kanske att den undervisning och 

lärandesituationer i skolans tidigare år och förskolan behöver ändras och förnyas. Nilsson 

(2005) kommer fram till att om barn får uppleva och genomföra experiment praktiskt får de 
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en mer ökad och djupare förståelse för fysik och de är även engagerade i diskussionerna och 

som Person-Gode (2006) skriver att det är viktigt att vi försöker att arbeta med naturvetenskap 

och att vi inte är rädda för att göra det. Harlen (1996) skriver att det är bevisat att attityden till 

naturvetenskap skapas hos barnen i tidig ålder, redan när barnen är i 11-12 årsåldern har de 

bestämt sig vad de tycker om de naturvetenskapliga ämnena. Resultaten i de 

naturvetenskapliga ämnena bland 15-åringar försämras även enligt PISA undersökningen som 

genomfördes 2013 (Skolverket, 2013). Barnen i studien visar att är de intresserade och 

nyfikna på vad som händer och fascineras över när det inte blir som de trodde och är ivriga 

med att fortsätta att experimentera. Person-Gode (2006) skriver att det finns många 

experiment och laborationer som har utgångspunkt ifrån vardagen och verkligheten och de 

kan man använda i leken tillsammans med barnen. Vilket är ett sätt som kan bidra till att 

intresset kanske ökar bland våra barn och ungdomar, att de får vara med och vara delaktiga 

och skapa kunskap och förstå den. 

Barnens svar kan tyckas låta orealistiska utifrån ett vetenskapligt korrekt synsätt, men som 

Elfström m.fl. (2008) skriver kan dessa tankar, fantasier i sig vara vetenskapligt riktiga. Om 

du studerar deras svar djupare går det att hitta sanningar i dem. Barnen kan ha hört 

vårdnadshavare, lärare, vänner eller andra personer som befinner sig i barnets vardag, förklara 

fenomen och sedan försöker de att återberättar detta utifrån sig själva och sina begrepp, men 

det syftar ändå på samma sak. Därför är det viktigt att vi lyssnar och verkligen vill förstå det 

barn uttrycker. I denna studie då resultatet gicks igenom kändes det först som det inte fanns 

någon förståelse bakom deras förklaringar, men efter att ha först lyssnat igenom och 

transkriberat intervjuerna och sedan kollat igenom och lyssnat igenom materialet några 

gånger, började mönster visa sig och svaren blev mer tydligare och förklarande när man 

verkligen lyssnade på det barnen uttryckt. Då märkets det att det fanns vissa fysikaliska 

riktiga förklaringar i det barnen berättade och uttryckte. 

De förklaringar och resonemang barnen ger visar på hur de tänker under tiden experimentet 

genomförs. Harlen (1996) skriver att barn lär sig genom att får vara delaktiga i experimentet, 

att de får vara med att arbeta fram ett resultat, det sker i ett samspel mellan att tänka och göra. 

I studien fick barnen själva testa de olika föremålens flytförmåga och för att få ut lite mer av 

aktiviteten än att bara göra så fick barnen frågor som de fick fundera och resonera kring då 

studien utgår ifrån ett konstruktivistiskt perspektiv på lärande och kunskap. Barnen fick 

förklara med och skapa sin egen kunskap, för enligt konstruktivismen så kan ingen ny 

kunskap skapas förrän den gamla kunskapen har ifrågasatts. Eftersom man stegvis skapar och 

konstruerar sin kunskap användes föremål som delvis var kända för barnen men även föremål 

som de tidigare inte hade några erfarenheter från, vilket antogs innan studien genomfördes 

och kunde bekräftas efteråt. Barns tankemässiga utveckling är bunden till de erfarenheter 

barnet har, alltså de tillfällen barnet har fått en möjlighet till att utforska har betydelse för hur 

barnet tänker inom det området. Vill man ta reda på hur barn tänker måste de utmanas och 

ställas inför situationer där de måste tänka (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

Till skillnad från Kohn (1993) som använde sig av block som för barnen inte tidigare var 

kända och de var alla lika stora men densiteten skilde sig åt mellan de olika blocken. Så deras 
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förståelse för uppgiften kunde inte ha kopplats direkt till deras tidigare erfarenheter om 

föremål som flyter eller sjunker. Medan i denna studie användes föremål som var kända för 

barnen förutom ett, pipetten med muttern. Det märkets att föremålen var kända för barnen och 

att de hade erfarenheter av vad som skulle hända med vissa av sakerna och genom deras 

teorier och föreställningar, så använde de sig av dessa när de skulle förklara vad som skulle 

hända med det föremålet som inte var känt för dem. Även fast det endast var ett föremål som 

de inte hade någon erfarenhet av, användes vissa föremål på andra sätt än vad de vara vana 

vid. Som när vi la stenen/stenar i en plastpåse med luft i. Detta var som tidigare sagt för att 

utmana deras redan befintliga tankar och se hur de resonerade när de mötte något nytt, 

eftersom de tankar de har är bundna till deras tidigare erfarenheter och vilka möjligheter de 

har haft för att undersöka fenomenen tidigare (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

Begreppen som synliggörs i barnens förklaringar 

De begrepp som barnen använder speglar de redskap som de har lärt sig och kan använda för 

att förstå sin värld. Barnen letar metaforer och begrepp som hjälper dem att förklara 

fenomenen och visar även hur de tänker och uppfattar det som undersöks (Elfström m.fl. 

2008). Sjøberg (2005) skriver att ord är uppfinningar konstruerade av människan för att ge oss 

de redskap vi behöver för att förstå vår värld, det är genom våra begrepp som vi ser världen. 

Språket är inte enligt konstruktivismen enbart ett redskap att kommunicera med utan är även 

ett redskap att tänka med. Det finns många ord och de är som vilka andra redskap som helst, 

men vissa är mer lämpliga än andra. Det märker man när man läser eller lyssnar igenom 

intervjuerna att vissa barn använder ord som simmar, drunknar eller balanserar för att förklara 

vad som händer med föremålen i vattnet medan andra använder flyter och sjunker. Det är 

olika ord men barnen menar samma saker även fast de använder olika ord. Det är även den 

erfarenhet de har om detta område som synliggörs här, de som använder simmar, drunknar 

eller balanserar kopplar detta mycket till sig själv och de mänskliga egenskaperna och 

begrepp som är kopplat till dessa, så som att vi är bra på att balansera. Medan de som 

använder flyta eller sjunka har kanske fått en annan erfarenhet om detta, att någon t.ex. har 

förklarat att båtar flyter på vattnet. 

Barn bygger upp sitt ord- och begreppsförråd genom deras konkreta handlande. Om det finns 

en utforskande och undersökande miljö finns det också förutsättningar för att skapa och få nya 

begrepp utifrån det man gör, begrepp byggs upp med hjälp av våra sinnen (Elfström m.fl., 

2008). Elfström m.fl. (2008) refererar till Nordin-Hultman ”vi kan bara förklara och förstå ett 

fenomen med hjälp av de tecken eller ord som finns i det mänskliga språket, eller som vi 

hittar på, konstruerar, och därmed tillfogar vårt språk. Vi kan inte tänka på eller tala om något 

vi inte har tankeredskap eller språk för. Språket – det kulturspecifika språket – måste alltid 

komma först.” (s.24).  Begreppsinnehållet alla har är unika menar Elfström m.fl. (2008) då 

alla har olika erfarenheter, därför kan barnen använda olika begrepp men de menar samma 

sak. Så som Rasmus utrycker att föremål ”simmar” om de flyter och föremål som sjunker ”de 

kan inte simma så bra”. Medan Simon utrycker det som att de ”drunknar” och Vera att de 

”flyter eller sjunker”. Alla barnen i studien menar samma sak men har olika sätt att utrycka 

sina tankar på, vilket visar att de har olika erfarenheter om fenomenet och kopplar begreppen 
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som de använder till dessa. Barnen ger föremålen egenskaper som Helldén m.fl. (2010) 

beskriver att de ger dem mänskliga egenskaper, antropomorfistiska, när de förklarar 

fenomenen, så som att pinnen balanserar. De gör även gör föremålen levande i sina 

beskrivningar, animistisk, stenen drunknar och pinnen är bra på att simma eller att vattnet är 

stark för vattnet orkar lyfta pinnen. De använder dessa begrepp och uttryck för att det hjälper 

dem att förstå världen omkring dem. Det är för dem även en naturlig uttrycksätt, eftersom 

böcker om djur, växter och natur ofta låter djur och växter få mänskliga egenskaper i de olika 

berättelserna. 

Det finns olika meningar om vad som är viktigt och hur man ska genomföra aktiviteter när det 

handlar om naturvetenskap. Ska vi lära dem ett naturvetenskapligt arbetssätt eller ska det 

handla om begreppen. Siraj-Blatchford (2001) menar att man inte ska fokusera på begreppen 

utan det är viktigare att fokusera på att introducera en naturvetenskaplig förståelse och ett 

intresse för ämnet. Då det kan vara svårt att förstå, fenomen som flyta – sjunka, alltså 

resonemanget om densitet. Elfström m.fl. (2008) menar att om man lär sig vardagsordet 

samtidigt som ämnesordet, det vetenskapliga, så kan barn lära sig båda två och se att det finns 

två ord med samma betydelse, synonymer. De anser att det inte borde vara svårare än vad det 

är för ett flerspråkigt barn att lära sig två språk och sedan veta att två ord har samma betydelse 

fast det är två ord på olika språk. Elfström m.fl. (2008) menar att det är viktigt att läraren då 

har kunskap om dessa fenomen och kan känna igen dem när de uppstår i vardagen på 

förskolan så att de kan använda de rätta begreppen. Detta genomfördes inte i denna studie, 

men det hade varit intressant att se hur och om det hade påverkat deras förståelse för 

fenomenet. Vissa barn förklarade densitet, vattnets betydelse lyftkraften och volym, men utan 

att egentligen veta om det själva. De använde inte dessa begrepp utan man kunde tolka det 

utifrån vad de uttryckte att det fanns saker som de förklarade men som de saknade orden för 

att säga. Det skulle ha varit intressant att se om barnen hade benämnt dessa förklaringar med 

de orden, och på vilket sätt hade orden i så fall synliggjorts i barnens förklaringar och 

resonemang. 

Slutsats 

Det mina resultat visar är inget nytt i sig ifrån vad tidigare forskning och forskare har kommit 

fram till, så det snarare stärker tidigare forskning om hur barn resonerar och förklarar kring 

naturvetenskapliga fenomen och att begreppen som barnen använder för att förklara sina 

resonemang med är utifrån dem själva och deras tidigare erfarenheter och kunskaper. 

I denna undersökning visar det, trots att det endast är tolv barn som deltar, att barn har 

kunskaper och erfarenheter om detta. Kunskap är något som hela tiden skapas och förnyas, vi 

skapar en provisorisk kunskap men denna kunskap går att omkonstrueras när nya erfarenheter 

eller kunskaper fås om ämnet, man skapar en djupare förståelse för ämnet än man tidigare haft 

(Sjøberg, 2005). Jag upplevde i studien att barnen under intervjuerna utvecklar och ändrar 

sina resonemang och letar efter nya förklaringar när de gamla inte längre passar in. De 

begrepp som används utgår ifrån deras egna erfarenheter och deras förståelse för det som 

undersöks. Det har varit fascinerande att se och att betydelsen av att utgå ifrån barnens 
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tidigare upplevelser, erfarenheter och kunskaper har fått en ny viktigare betydelse för mig. 

Innan trodde jag att barnen inte hade så mycket erfarenhet om ämnet, men där hade jag fel. 

Det jag tror att pedagoger måste göra för att stärka intresset för naturvetenskap är att 

uppmuntra och utmana barnens tankar och visa på de fenomen som finns i vår vardag, på 

förskolan. Vi behöver inte ha lektioner där de ska lära sig vad som är rätt och fel utan de ska 

får möjlighet till och lära sig att arbeta efter ett naturvetenskapligt arbetssätt. Naturvetenskap 

hos barn är ett spännande ämne, som för dem handlar om att utforska, undersöka och 

experimentera. Barnen är fascinerade över fenomen som finns i vår vardag, de skapar hela 

tiden erfarenheter och lär sig begrepp om fenomenen. Kanske inte ett vetenskapligt synsätt 

och med de rätta begreppen, men det gör de förståeliga för dem själva. Det är där förskolan 

och pedagogerna som jobbar där vars uppgift är att bidra med begrepp som hjälper dem vidare 

ifrån deras ytkunskap till att bli djupkunskap.  

Förslag till vidare forskning 

Här nedan följer några förslag till vidare forskning: 

 Undersöka om intresset är större för naturvetenskap hos barn/ungdomar som redan i 

tidig ålder, förskolan, arbeta med de naturvetenskapliga ämnena än de som inte gjort 

det. 

 Det skulle vara intressant att se hur barnens begreppsuppfattning ökar och om deras 

resonemang och förklaringar ändras genom flera experiment om föremålens 

flytförmågor.  

 Barn som är vana att jobba mycket med naturvetenskap i förskolan, påverkar det 

barnens val av utbildning och yrke när de blir äldre? 

 Hur används och utnyttjas utemiljön som finns till förskolan för att upptäcka, uppleva 

och utforska naturvetenskapliga fenomen som finns i vår vardag?  
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I 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 

1. Vilka saker kan (inte) flyta? 

2. Hur kan saker flyta, vad tror du? 

3. Kan vi flyta? 

4. Vad händer om jag lägger i föremålet i vattnet? Berätta vad du tror. 

- Sten (liten, stor) 

- Pinne (liten, stor) 

- Pipett med mutter 

5. Vad hände när du la i föremålet i vattnet? 

6. Kan man lura saker som inte flyter att flyta? T.ex. en sten. 

- Om ja = beskriv du tror att man kan göra? 

7. Vad händer om man placerar en sten ovanpå en plastpåse? 

- Berätta vad det var som hände? 

8. Vad händer om man placerar en sten inuti en plastpåse med luft i? 

- Berätta vad det var som hände? 

  



II 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

Uppvärmning: 
 Presenterade mig själv och informerade vad jag skulle göra, att detta var en uppgift 

från skolan och varför jag var här och vad vi skulle göra. 

 Jag berättade att samtalet skulle spelas in och berättade andeldningen till detta.  

 För att barnen skulle känna sig trygga och skapa en relation med barnen fick de berätta 

vad de hette och hur gamla de var och om de hade gjort något roligt tidigare på dagen 

och så fick de ställa frågor i fall de hade några. 

Introduktion: 
 Inspelningen startade 

 Började intervjun med att fråga om det fanns saker som kunde flyta eller inte flyta, 

vilka saker det kunde vara och fortsatte med frågan vad de trodde anledningen var till 

detta. Avslutade med introduktionen med att fråga om vi kunde flyta. 

Detta gjordes för att värma upp lite till och här med frågor som likar de som speglar mitt syfte 

med studien.  

 

Huvudintervju: 
Sedan fortsatte jag med de frågorna som skulle ge mig svar på mina frågeställningar och mitt 

syfte. 

 

 Vad händer om jag lägger i föremålet i vattnet? Berätta vad du tror. 

- Sten (liten, stor) 

- Pinne (liten, stor) 

- Pipett med mutter 

 Vad hände när du la i föremålet i vattnet? 

 Kan man lura saker som inte flyter att flyta? T.ex. en sten. 

- Om ja = beskriv du tror att man kan göra? 

 Vad händer om man placerar en sten ovanpå en plastpåse? 

- Berätta vad det var som hände? 

 Vad händer om man placerar en sten inuti en plastpåse med luft i? 

- Berätta vad det var som hände? 

Avslutning: 
 När alla frågor var ställda, frågade jag barnen ifall de hade några frågor som de ville 

ställa eller om det fanns något mer som de ville undersöka. 

 Sen frågade jag hur det kändes om det var lätt eller svårt 

 Jag tackade att jag fick lov att intervjua barnen och för alla svar som jag hade fått av 

dem. 

 Inspelningen avslutades, då fick barnen om de ville lyssna lite på det som spelats in.   



III 

 

Bilaga 3 

 

Samtyckesbrev samt medgivandeblankett till 
vårdnadshavarna 
 

Hej!  

 

Jag heter Mina Brubråten och läser min sjätte termin på lärarutbildningen, till förskollärare 

vid Karlstads universitet. Jag håller på med mitt examensarbete där jag undersöker hur 4-5 

åringar tänker, förklarar och resonerar kring vardagliga fysikaliska fenomen. Det fenomen jag 

valt att studera är Arkimedes princip, flyta/sjunka.    

 

För att jag skall kunna utföra min studie behöver jag intervjua barnen, samt spela in deras 

röster vid utforskandet av experimentet. Studien kommer att utföras utefter de 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet tagit fram. Vilket betyder att deltagandet är 

frivilligt och bygger på att vårdnadshavarna ger tillstånd till att barnen medverkar. Barnen 

kommer även innan tillfrågas om de vill delta så att de själva får vara med och godkänna sitt 

deltagande i studien. Alla som ingår i studien är anonyma, vilket resulterar i att alla namn som 

används i studien är avidentifierade. Material som samlas in är konfidentiellt, vilket betyder 

att det endast kommer användas i och för den aktuella studien.  

 

Kontakta gärna mig om ni har frågor kring studien!  

Mailadress: XXX@XXX.XXX eller mobilnummer: XXX – XX XX XXX 

 

Hälsningar  

Mina Brubråten 

 

 

Godkännande för medverkan i forskningsarbete  

 

Barnets namn: ______________________________________________________________  

Förskola: __________________________________________________________________  

Avdelning:_________________________________________________________________  

 

□Jag tillåter att du intervjuar mitt barn, samt spelar in hans/hennes röst.  

□Jag tillåter INTE att du intervjuar mitt barn, eller spelar in hans/hennes röst.  

 

Vårdnadshavarnas underskrift:  

 

 

1.___________________________________ 2. ___________________________________ 

 

Blanketten lämnas till barnets förskolepersonal snarast eller senast den _________ 
 

Tack på förhand!  

Mina Brubråten 

  



IV 

 

Bilaga 4 

Bilder 
 

 
Bild 2: Materialet som användes till experimentet  

Bild 3: exempel på hur det kan se ut, när barnen hade ställt sina hypoteser och sedan testa 

dem. 

 

Bild 4: exempel på hur det kan se ut, när vi lurade stenen att flyta 


