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Sammanfattning:  
Syftet med studien är att studera förskolebarns resonemang kring naturvetenskap, samt att 

belysa genusperspektivet på den naturvetenskapliga undervisningen. En förhoppning med 

studien är att den ska inspirera lärare att skapa ett större intresse för de naturvetenskapliga 

ämnena bland barn. En annan del av studien är att uppmärksamma genusperspektivet inom 

den naturvetenskapliga undervisningen. Studien ville se om flickor och pojkar i förskolan 

kunde få samma förutsättningar till ett lustfyllt lärande, om läraren var observant på att ge 

flickor och pojkar lika mycket frågor och kommentarer. Undersökningen har koncentrerat sig 

kring ett naturvetenskapligt moment i fysik som observerades med hjälp av filmkamera. 

Resultatet visade att flickor och pojkar inte fick lika villkor för ett lustfyllt lärande i 

naturvetenskap. Pojkarna fick en större del av talutrymmet än vad flickorna fick. Det krävs 

mycket mer forskning och utbildning inom det här området för att vi ska förstå och komma 

till insikt, för att på så sätt göra förändringar mot ett mer jämställt samhälle, där både flickor 

och pojkar får bättre förutsättningar att välja naturvetenskap som en möjlig yrkesväg. 
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1 INLEDNING 
En förhoppning med studien är att den ska inspirera lärare att skapa ett större intresse för de 

naturvetenskapliga ämnena bland barn i förskolan. En annan del av studien är att uppmärksamma 

genusperspektivet inom naturvetenskapen. Anita Hussénius & Kristina Andersson (2010) menar att 

det krävs mer kunskap om genus och mer forskning i genusfrågor för att vi ska få ett jämlikare 

samhälle, där alla kan välja utbildningsväg och yrke oavsett kön. 

 

Studien kommer att koncentrera sig kring ett naturvetenskapligt moment i fysik. Syftet med studien 

är att studera förskolebarns reflektioner och resonemang kring naturvetenskap, samt att belysa 

genusperspektivet på den naturvetenskapliga undervisningen. 

1.1 Bakgrund 

Samhället har ett behov av att öka intresset för naturvetenskap bland barn och elever 

(Utbildningsdepartementet, 2009). Här i ligger ett demokratiskt perspektiv. Vi behöver kunskap 

inom de naturvetenskapliga ämnena för att kunna förstå fenomen och händelser i vår tillvaro. 

Kunskap gör att vi lättare kan påverka ett demokratiskt samhälle. Det finns också ett ökat stort 

behov av arbetskraft och forskning inom naturvetenskapen (Utbildningsdepartementet, 2009). 

Under Stockholm Meeting 2008 diskuterades betydelsen av naturvetenskaplig forskning för 

förbättrad levnadsstandard och välståndsutveckling (Nilsson, Rask & Öquist, 2008). Man menade 

där att klimathotet och de stora hälsoproblemen som finns i världen behöver analyseras och åtgärdas 

med hjälp av naturvetenskaplig kunskap. För att bidra till en positiv global utveckling måste 

Sverige vara med i utvecklingen till ny miljö- och energiteknik samt till nya effektiva läkemedel. 

Studier visar att det råder ett vikande intresse för naturvetenskapliga ämnen 

(Utbildningsdepartementet, 2009). Intresset blir mindre ju äldre barnen blir. I senaste PISA-

mätningen från 2009 bland OECD-länderna, visade det sig att Sveriges 15-åringars kunskaper i 

naturvetenskap har sjunkit de senaste åren (the Organisation for Economic Co-operation and 

Development, OECD, 2010). Vi behöver skapa ett större intresse bland barn för naturvetenskaplig 

forskning och nya upptäckter, för att kunna försörja det ökade framtida behovet av arbetskraft inom 

de naturvetenskapliga yrkena (Nilsson, Rask & Öquist, 2008). 

 

Den 1 juli 2011 träder en reviderad läroplan för förskolan i kraft (Skolverket, 2010a). I den 

reviderade verisionen har bland annat ett förtydligande gjorts när det gäller naturvetenskap. Bland 

strävansmålen stod det tidigare att barnen skulle utveckla en förståelse för sin egen delaktighet i 

naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och 

djur (Utbildningsdepartementet, 1998 s.9). I den reviderade verisionen står det att förskolan ska 

sträva mot att barnen utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra (Utbildningsdepartementet 2010, s.10). Vidare 

bland strävansmålen står det att barnen skall utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband 

i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska 

fenomen. Det står även att förskolan ska sträva mot att barnen utvecklar sin förmåga att urskilja, 

utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap (Utbildningsdepartementet, 

2010). Det är alltså en tydlig förändring med betoning på naturvetenskap i den reviderade 

läroplanen, särskilt med tanke på kemi, fysik och ett naturvetenskapligt arbetssätt. 

 

I Läroplanen för förskolan står det att vårt sätt att bemöta flickor och pojkar bidrar till att forma 

flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt (Utbildningsdepartementet, 

1998). Det handlar om de olika krav och förväntningar som ställs på flickor och pojkar. 

Naturvetenskap har historiskt sett dominerats av män. De naturvetenskapliga ämnena har haft en 

hög status, som förknippats med könsstereotypiskt manliga egenskaper, så som logiskt tänkande, 
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intelligens, rationalitet och aktivitet.  För att öka intresset bland både flickor och pojkar krävs att 

läraren både analyserar sina föreställningar om naturvetenskap, samt upptäcker de könsstereotypa 

mönster som finns i bemötandet med barnen. (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2008) 

 

 

1.1.1 Begreppsförklaringar 
Barn 

I den här studien innebär barn alla som är från ett till och med sjutton år gamla och finns inskrivna i 

förskolan eller är elever inom grundskolan. 

 

Lärare 

I den här studien innebär lärare alla som har ett pedagogiskt ansvar för barnen. Det kan röra sig om 

förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger och lärare, både inom förskolan och grundskolan. 

 

Genus 

Genus är det kön som vi formas till via kulturen, språket, sociala relationer och själva tänkandet 

(Hirdman, 1990). Vad som anses vara typiskt manligt eller typiskt kvinnligt omformas hela tiden. 

Genusteoretiker menar att vi blir vårt kön utifrån de strukturella, sociala och kulturella 

omständigheter vi lever i (Elvin Nowak, 2003). En utförligare beskrivning ges i avsnitt 1.2.3. 

 

Naturvetenskap 

Naturvetenskap har en central roll i vår kultur och hjälper oss att förstå vår omvärld. Genom 

naturvetenskapliga ämnen kan vi få utrymme för upptäckandets glädje, samt tillfredställa lusten att 

utforska vår omvärld. Ett av grundskolans syften med naturvetenskaplig undervisning är att barnen 

ska få ett förhållningssätt till kunskap och åsikter som sammanfaller med det ideal om öppenhet, 

respekt och välgrundade argument som finns inom inom ramarna för demokratin och inom 

naturvetenskapen. (Skolverket, 2008, s.48) 

 

De naturvetenskapliga ämnena innefattas av biologi, kemi och fysik (Skolverket, 2008, s.48). 

 

Biologi 

Biologi är läran om livet och förklarar naturen och levande organismer ur ett naturvetenskapligt 

perspektiv. Här ingår kunskaper om livets villkor och sammanhangen i naturen samt om människan 

som biologisk varelse och om livets evolution. Inom biologiundervisningen försöker man hos 

barnen utveckla en nyfikenhet, omsorg och respekt för det levande och för naturen. Det handlar om 

upptäckandets fascination, glädje och förundran inför livet. Barnen får samtidigt bearbeta 

miljöfrågor och andra etiska frågor som har med livet och naturen att göra. (Skolverket, 2008, s.53) 

 

Kemi 

Kemi är läran om materiens egenskaper, uppbyggnad och reaktioner. Kemiämnet kan delas in i tre 

huvudområden, nämligen materiens egenskaper, materiens kemiska reaktioner samt materiens 

kretslopp. Grundskolans syfte med undervisning i kemi syftar till att barnen ska utveckla en större 

fascination inför vardagliga fenomen och naturens uppbyggnad. Samtidigt syftar undervisningen till 

att belysa olika miljöfrågor. (Skolverket, 2008, s.61) 

 

Fysik 

Fysik är läran om materien och de krafter som håller den samman, från universum ned till de allra 

minsta beståndsdelarna i atomen. Fysiken förklarar olika fenomen i naturen med hjälp av ett 

begränsat antal teorier och begrepp. Exempel på begrepp kan vara energi, kraft och rörelse. 

(Skolverket, 2008, s.58) 
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1.2 Litteraturgenomgång 

Här kommer jag först ta upp vad det finns för fördelar med att ha naturvetenskap redan i förskolan. 

Därefter följer ett avsnitt om naturvetenskapligt lärande utifrån i en socialkonstruktivistisk teori. Jag 

kommer sedan ta upp forskning som är gjord inom det specifika naturvetenskapliga område som 

min undersökning kommer att beröra. Efter att ha berört ämnet naturvetenskap på en allmän nivå, 

sker en genomgång av genusbegreppet som efterföljes av en genomgång av genus utifrån förskolans 

perspektiv. Avslutningsvis sker en genomgång av genus utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. 

 

1.2.1 Naturvetenskap i förskolan 
Tidigare fick elever lära sig ämnen som fysik och kemi först på högstadiet. Teorier från Piagets 

stadietänkande ligger bakom den åldersindelningen (Andersson, Björn, 2001). Eleverna ansågs först 

i tonåren vara mogna för det mer abstrakta tänkandet som finns i de naturvetenskapliga ämnena. 

Hans Persson (2009) menar att ämnena fysik och kemi har ansetts som något krångligt, abstrakt och 

tråkigt. Han framhåller att just naturvetenskapen tvärtom är spännande och utvecklande för yngre 

barn. Här kan barnen hitta lusten att lära och att utforska omvärlden. 

 

Internationella studier visar att när barn får undervisning i naturvetenskap under unga år, skapas ett 

långsiktig intresse för ämnena (Utbildningsdepartementet, 2009). I Britt Lindahls studie (2003) 

visade det sig att elever som hade ett svar på en naturvetenskaplig frågeställning i skolår 5, vare sig 

det var ett korrekt, ofullständigt eller felaktigt svar, hade en högre kvalitativ förståelse för 

fenomenet i skolår 9, jämfört med de som hade svarat ”vet ej”. I hennes studie nämner många lärare 

att det vore önskvärt att barnen tidigt hade fått erfarenheter i de naturvetenskapliga ämnena, redan i 

förskolan. Lindahl menar att många elever fastnat för ett yrkesval redan i skolår 5, därför behövs 

naturvetenskaplig undervisning tidigt i barnens medvetande. Barnen behöver tidigt få en positiv 

upplevelse av naturvetenskap, för att våga välja en yrkesinriktning inom de ämnena. Läroplanen för 

förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) betonar att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt 

lärande. Därför är det av vikt att börja med naturvetenskap redan i förskolan. 

 

När lärare inom förskolan experimenterar, utforskar och undersöker tillsammans med barnen, 

strävar de mot flera av de mål som finns i Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 

1998). Det handlar om barnens egen utveckling; att förskolan ska ta vara på barnens vilja och lust 

att lära, samt stärka barnens tillit till den egna förmågan (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 12). 

Naturvetenskapliga experiment är också användbara redskap för att uppmuntra nyfikenheten och 

inspirera barnen att utforska omvärlden. Utforskandet ska utgå från barnens erfarenheter och ta 

tillvara flödet av barnens tankar och idéer. Inom det naturvetenskapliga området kan barnen även få 

goda möjligheter att träna sina förmågor att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina 

uppfattningar (Utbildningsdepartementet, 1998). Persson (2009) menar att naturvetenskapliga 

experiment skapar situationer där det är lätt att fånga upp och lyssna till barnens tankar. 

 

Naturvetenskaplig undervisning är viktig för att barnen ska kunna förstå omvärlden (Andersson, 

2008a). Ett annat mål i Läroplanen för förskolan är just att barnen ska ges möjligheter att upptäcka 

omvärlden på nya sätt, samt lära sig se samband och få bekanta sig med nya begrepp 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Läroplanen för förskolan poängterar även hur viktigt det är att 

även mindre barn får möta den naturvetenskap som tidigare introducerades först på högstadiet inom 

ämnena fysik och kemi. Små barn är naturligt intresserade av sin omvärld (Elfström m.fl, 2008). De 

upptäcker, utforskar, och undersöker för att bättre förstå olika naturvetenskapliga fenomen. Det 

barnen behöver hjälp med är att lära sig ställa hypoteser, reflektera med ord om vad som händer, 

och dra egna slutsatser. Lärandet inom naturvetenskap växer när barnen får möjlighet att diskutera 

och reflektera med andra, både med vuxna och med andra barn (Vetenskapsrådet, 2005). Sträng och 
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Persson (2003, s.140) betonar att det är viktigt att läraren i förskolan ordnar specifika 

lärandesituationer i naturvetenskap. Där kan barnen fördjupa sina erfarenheter av ett fenomen. 

Läraren kan genom kommunikation få barnen att reflektera vidare och vidga sina 

begreppsuppfattningar. 

 

1.2.2 Pedagogiska processer inom naturvetenskapen 

 

Socialkonstruktivistiskt lärande 
Andersson (2001) menar att den naturvetenskapliga undervisningen idag grundar sig på teorin om 

socialkonstruktivistiskt lärande. Det innebär att kunnande ses som individuellt konstruerat men 

socialt medierat. Med mediering menas att vårt tänkande och våra föreställningar är påverkade av 

vår kultur och den kontext som vi lever i (Säljö, 2000 s. 81). I det socialkonstruktivistiska lärandet 

har läraren och barnet ett gemensamt ansvar för att barnet ska lära sig (Andersson, 2001). Läraren 

behöver goda kunskaper i hur barn tänker och lär sig i olika sammanhang för att kunna ge barnen 

möjligheter att vidareutveckla sitt kunnande inom det naturvetenskapliga området. Barnets ansvar 

handlar om att anstränga sig, för att på så sätt utveckla sitt tänkande. Det socialkonstruktivistiska 

synsättet på lärande är inspirerat av både Piaget och Vygotskij (a.a.). 

 

Jean Piaget har haft stort inflytande på den naturvetenskapliga undervisningen (Andersson, 2001). 

Hans syn på lärande kallas konstruktivistisk och innebär att när vi lär oss något uppstår det olika 

processer som konstruerar något, såsom nya föreställningar, begrepp och minnen. Piaget menar att 

om en föreställning inte överensstämmer med verkligheten, stimuleras vi att tänka i nya banor. Vi 

får då ett intresse och en vilja till nytt lärande. Läraren kan i den naturvetenskapliga undervisningen 

stimulera barnet att göra en förutsägelse om vad som kommer att hända i ett experiment. Om 

barnets teori inte stämmer med verkligheten, kan det leda till att barnet får ett ökat intresse för 

lärarens naturvetenskapliga förklaring. Piaget menar att vi alla har en nyfikenhet som hjälper oss att 

bättre förstå vår omvärld. Den här nyfikenheten gör att vi hamnar i situationer som vi inte förstår 

oss på, men genom inhämtande av kunskap och erfarenheter, lär vi oss något nytt. Elfström m.fl. 

(2008, s.29) beskriver också den konstruktivistiska synen på lärandet. Barnet får en meningsfull 

bild av sin omvärld, när barnet självt är aktivt skapande av något meningsfullt. Barnet får, enligt 

Piaget, en djupare förståelse av ett fenomen genom det egna handlandet, jämfört med om det enbart 

lär sig något utantill under en föreläsning eller ur en bok. Doveborg och Pramling (1995) menar att 

barn behöver få möjligheter att aktivt arbeta på ett utforskande sätt, för att senare kunna tänka i 

problemlösande banor. 

 

Liksom Piaget hade även John Dewey en praktisk syn på lärandeprocessen (Laurits Fuglestad, 1999). 

Han menade att det är genom erfarenheter som människan utvecklar kunskap. Genom att använda 

sig av undersökande metoder för att lösa problem, får vi kunskap i handling. Dewey myntade 

begreppet ”Learning by doing”. Genom upprepade handlingar och en större erfarenhet blir vi 

förtrogna med olika situationer och fenomen. (Laurits Fuglestad, 1999) 

 

Doveborg och Pramling (1995) intar ett konstruktivistiskt synsätt på lärande då de menar att de 

erfarenheter som ett barn har med sig i en lärandesituation ligger som grund för den nya kunskapen 

och färdigheterna ett barn får. Andersson (2001) skriver att alla tankestrukturer har ett utgångsläge. 

Läraren måste därför ha en förmåga att kunna se ur barnets perspektiv. Läraren måste ta reda på var 

barnet befinner sig just nu, hur barnet tänker och vad barnet vet om det som ska undervisas i, för att 

kunna hjälpa det vidare (Elfström m.fl. 2008). Om undervisningen är alltför bekant tenderar den till 

att bli ointressant, likaså om undervisningen befinner sig helt utom barnets befintliga 

tankestrukturer (Andersson, 2001). Doveborg och Pramling (1995) menar att lärarens roll är att lyfta 

upp ett barns olika tankar och hjälpa barnet att få syn på sina funderingar och problemställningar kring 
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ett fenomen. Därifrån kan läraren hjälpa barnet att självt tänka ut lösningar på problemen. Om läraren 

visar på ett fenomen och låter barnen reflektera och aktivt agera kring det, skapas en djupare förståelse 

för fenomenet. Barnet lockas på så sätt att se nya samband och att göra nya egna upptäckter. Vid 

problemlösning kan barnets självförtroende stärkas. Barnets tro på sig självt växer när det gör nya 

upptäcker och tänker ut nya saker (a.a).  

 

En konsekvens av Piagets teorier blir därför att barnet behöver utmanas i sin tankevärld för att 

kunna tänka om och lära nytt samt för att få nya intressen, däribland intresse för naturvetenskap 

(Andersson, 2001). 

 

Under 1980-talet fick vi i Sverige upp ögonen för Lev Vygotskijs teorier om lärande (Andersson, 

2001). Det innebär att vi fick en vidgad syn på Piagets pedagogik. Vygotskij menade att individens 

utveckling bara kan förstås i ett samspel med den sociala kontexten (Andersson, 2001). För att 

barnet ska kunna upptäcka och tillägna sig vetenskapliga begrepp och teorier behöver barnet vara i 

en gemenskap tillsammans med andra. I ett socialt sammanhang kan man diskutera, förklara för 

varandra och lösa problem. Barnet blir på så sätt en del av en kultur och även medskapande i den 

kulturen. Säljö (2000) menar att det socialkulturella perspektivet betonar gemensamma mänskliga 

verksamheter för att förstå omvärlden, till skillnad från konstruktivismen som betonar en individuell 

aktivitet. I det här perspektivet blir språket ett viktigt redskap för tänkandet. Elfström m.fl. (2008) 

skriver att världen blir synlig för människan med hjälp av språket. Språket är länken mellan 

människor. Genom interaktion och kommunikation får barnet tillgång till och blir delaktig i en 

kunskapskultur. Även Sträng och Persson (2003) betonar språkets betydelse i lärandesituationen. 

De menar att fokuset i lärandeprocesserna ligger på kommunikation och socialt samspel. Vidare 

menar de att undervisningen ur ett sociokulturellt perspektiv handlar i huvudsak om vägledning. 

Sträng och Persson (2003) betonar med hänvisning till Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) att 

det lustfyllda lärandet är särskilt viktigt när det gäller yngre barn. Här kan kommunikationen även 

ske genom bild, form, musik, rytm och rörelse, förutom genom det talade språket. 

 

Andersson (2001) menar att Vygotskij och Piagets olika synssätt kompletterar varandra. Både social 

och individuell konstruktion av kunnande är viktiga delar i det naturvetenskapliga lärandet. 

Andersson framhåller även lärarens betydelse för barnets kunskapsutveckling. Det är läraren som 

ska delge barnet den naturvetenskapliga kulturen.  

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att barns intresse och lust att lära är direkt beroende av 

lärarens kunskapssyn, barnsyn samt lärarens syn på sig själv i sin lärarroll. De anser att lärande 

skapas genom interaktion mellan omgivning, lärare och barn, där lärarens barnsyn och människosyn 

har en viktig del. Vidare menar de att det är viktigt att en lärare uppmuntrar barnets kunnande och 

tar tillvara barnets kompetens.  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003, s. 21) betonar även de det lustfyllda lärandet. De menar 

att det lustfyllda lärandet handlar om att läraren engagerar hela barnet med hela dess omvärld i 

lärandesituationen. Viljan till lärande måste komma från barnet självt. Kreativitet, nyskapande och 

en större förståelse för omvärlden är betydelsefulla delar av det lustfyllda lärandet. Vidare menar de 

att en lekfull lärare kan stimulera barnen att lära. Om läraren tar till vara det barnet upplever och ser 

en händelse ur barnets perspektiv kan ett lärande ske som är fyllt av ömsesidighet, glädje och lust. 

 

Haugen (2006, s. 63) skriver att lärarna måste se barnets potential och kompetens och visa 

samarbetsvilja gentemot barnen för att barnen ska kunna uppleva glädje och se sig själva som 

kompetenta och värdefulla. Det är viktigt att barnen upplever att de blir sedda och lyssnade på och 

att deras försök och ansträngningar värdesätts. Vidare menar Haugen att lärarnas engagemang, 

kunskaper och värdegrund är vitalt för barnens upplevelser och lärande. 
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Vardagsföreställningar kontra vetenskapliga föreställningar 
En viktig del av den naturvetenskapliga undervisningen är att få eleverna att överge sina 

vardagsföreställningar om naturvetenskapliga fenomen och anamma en vetenskaplig förklaring 

(Andersson, 2001). Tabell 1 visar några vanliga vardagsföreställningar som inte överensstämmer 

med den vetenskapliga förklaringen. 

 

 

Tabell 1. Exempel på vardagliga och vetenskapliga föreställningar (Andersson, 2001, s.11) 

 

Vardagsföreställning Vetenskaplig föreställning 

Seende beror på att ögat sänder ut synstrålar Seende beror på att ljus reflekteras in  

i ögat 

Då man eldar försvinner materia.  

Bara lite aska blir kvar 

Materian (massan) bevaras vid  

kemiska reaktioner 

Spisplattans inställning bestämmer 

koktemperaturen på vattnet 

Kokpunkten för vatten är 100° C.  

Den beror ej av spisplattans inställning 

 

 

Andersson (2001) menar att den naturvetenskapliga undervisning hela tiden måste förhålla sig till 

vardagligt tänkande. Vi kan inte betrakta vardagstänkandet som något dåligt. Vi måste ha en grund 

av vardagskunnande och erfarenhet för att bygga vårt vetenskapliga kunnande på (Andersson, 

2008a, s. 25). Andersson skriver vidare att det vetenskapliga tänkandet är mer kvalitativt, men trots 

det bygger det på vardagstänkandet. Han menar, med hänvisning till Vygotskij, att det är skolans 

uppgift att utveckla både det vardagliga och vetenskapliga kunskapsområdet hos barnet, eftersom de 

kompletterar varandra. Genom interaktion mellan det vetenskapliga och det vardagliga stimuleras 

den mentala utvecklingen hos barnet mot en större teoretisk insikt och även mot en större 

abstraktionsförmåga. Andersson (2008a) menar att läraren bör få barnets tänkande att fritt röra sig 

mellan ett vardagligt och ett vetenskapligt synsätt. 

 

Gemensamt för de naturvetenskapliga ämnena är att vi skapar och använder olika begrepp 

(Andersson, 2008b). Elfström m.fl. (2008) menar att små barn dras mot det som har med 

naturvetenskapliga fenomen att göra. Barnen är nyfikna och använder sig av ett undersökande och 

utforskande arbetssätt. De menar vidare att när läraren pratar med barnet vid ett sådant tillfälle bör 

hon/han ta tillfället i akt att introducera ämnestermer istället för att bara använda vardagsord. En 

förutsättning är då att läraren har kunskap om naturvetenskapliga fenomen som barn ofta kommer i 

kontakt med. Det är här läraren har en möjlighet att ge barnen ord och termer som både är 

vardagliga och vetenskapliga. Exempel på termer kan vara att vi i vardasspråk använder ordet torka 

för det som inom naturvetenskapen kallas avdunsta (Elfström m.fl., 2008 s. 52).  

 

Havu-Nuutinen (2005) har i sin studie försökt förstå barns naturvetenskapliga lärande som en 

process av en begreppsmässig utveckling som underbyggs av samarbete mellan barnen och mellan 

barnet och läraren. Barnens sociala samspel har en inverkan på barnens begreppsutveckling på 

individnivå. Havu-Nuutinen har gjort en modell baserad på hennes studier och teorier. Hon menar 

att barnets egen begreppsuppfattning, som bygger på deras vardagliga erfarenheter, samverkar med 

nya infallsvinklar från andra barn och lärare. Villkor som underlättar eller hindrar den kognitiva 

utvecklingen kan antingen vara inre eller yttre samverkande faktorer, som är kontinuerligt 

involverade i processen av att omorganisera barnets erfarenheter och kunskaper. I figur 1 redovisas 

hennes syn på processerna i det naturvetnskapliga lärandet. 
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Figur 1. Processen för förskolebarns begreppsutveckling (Havu-Nuutinen, 2005) 

 

Ett naturvetenskapligt arbetssätt 
Andersson (2008b) skriver att naturvetenskap syftar till att allt bättre förstå naturen. Det gör vi 

genom att skapa teorier som förklarar olika fenomen. För att pröva en teori kan vi testa den i 

experiment. Stämmer resultatet med förutsägelsen bekräftas teorin. Om resultatet inte 

överensstämmer behöver teorin modifieras. Andersson skriver vidare att undervisningen i 

naturvetenskap innehåller ett fritt experimenterande och fria undersökningar. Ju yngre barnen är 

desto friare är arbetssättet. Men läraren har en uppgift i att varteftersom införa olika begrepp, som 

syftar till att nyfikenheten och lusten att lära blir mer systematisk.  

 

Andersson (2008b, s.69) tar även upp sorteringsövningarnas betydelse för det naturvetenskapliga 

lärandet. Han menar att för att kunna beskriva vad som händer under ett experiment behövs ett rikt 

ordförråd, där sorteringsövningar har en viktig plats. När vi sorterar får barnen tillfälle att ordna 

föremål efter olika egenskaper och resonera kring skillnader och likheter. Även Persson (2009) 

skriver om sorteringsövningar och om att ordna saker. Han menar att sorteringar är naturvetenskap, 

eftersom naturvetenskap handlar om att beskriva, benämna och ordna. Serieordning, till exempel 

där knappar ordnas efter storlek eller löv ordnas efter färgnyans, är ett steg mot att lära sig mätning 

(Andersson, 2008b). I biologin kan det till exempel handla om att systematisera växter eller djur 

och i kemin kan vi sortera in ämnena efter deras egenskaper i det periodiska systemet. I fysiken kan 

det till exempel handla om att sortera ämnen efter deras egenskaper att bryta ljus eller om de flyter 

eller sjunker i vatten (Persson, 2009). 

 

Persson-Gode (2008) tar upp de olika faserna som barnen har i sina reaktioner när de upptäcker 

något nytt, med hänvisning till en dansk studie av Fischer och Leicht Madsen (1984). De tre faserna 

Barns individuella 
begreppsuppfattning 
beserad på vardaglig 

erfarenhet

Socialt samspel

Inre fakrorer:

Engagemanget
Intresse

Tidigare kunskap
Kommunikations

-förmåga
Förmåga att 

tänka

Barns begreppsutveckling mot 
en mer vetenskaplig förklaring

Yttre faktorer:

Kontexten av 
lärandesituationen
Pedagogiks metod
Samspelet mellan 

barnen
Samspelet mellan 

lärare och elev
Tillgång till 

material
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är upplevelse- och upptäckarfasen, undersökningsfasen och reflektionsfasen. I Persson-Godes studie 

(2006) framkom att förskolebarnen hamnade i fasen av upptäckt och upplevelse under de 

naturvetenskapliga experimenten, för att sedan nå fasen av undersökande. Det var sällan som 

barnen nådde fasen av reflektion. Det skedde endast då barnen experimenterade med något som var 

bekant för dem, till exempel ballonger. 

 

Elfström m.fl. (2008) använder sig av begreppen utforskande, undersökande och begreppsbildning 

när det gäller den naturvetenskapliga lärandesituationen. De skriver om materialets betydelse och 

tillgänglighet som en förutsättning till att locka barnen till utforskande och undersökande. De 

skriver även om språkets betydelse för barnens kunskapsutveckling. Finns det goda förutsättningar 

för barnen att utforska och undersöka med alla sinnen så finns det också goda förutsättningar till en 

begreppsutveckling hos barnen. Elfström m.fl. menar vidare att nya erfarenheter gör det möjligt att 

begripa något nytt. Inom förskolan måste förutsättningar finnas för att vandra mellan olika språkliga 

områden, både det vardagliga och vetenskapliga, för att barnen ska kunna utveckla sin 

begreppsuppfattning. 

 

 

Att flyta eller sjunka i vatten 
Persson-Gode (2008) skriver att vi attraheras och fascineras av vatten, det gäller inte minst barn i 

alla åldrar. Vatten stimulerar alla sinnen, samtidigt som barnen har roligt medan de utforskar 

vattnets egenskaper. Vatten både smakar, doftar, syns, låter och känns och ger därmed hela kroppen 

en upplevelse. Persson-Gode menar vidare att experiment då barnen undersöker ämnens egenskaper 

i förhållande till vatten lämpar sig utmärkt för att introducera ett naturvetenskapligt tänkande hos 

barnen. Barnen kan ställa en hypotes om ett visst föremål kommer att sjunka eller flyta i vatten för 

att sedan genomföra en undersökning. Efteråt kan barnet fundera på varför utfallet blev som det 

blev. Person-Gode menar att läraren har här en bra metod för att få igång barnens tänkande, så att 

barnen inte bara fastnar i undersökandet. Barnen kan under ett sådant experiment stimuleras till 

reflektion och utveckla nya naturvetenskapliga begrepp, samtidigt som de har väldigt roligt med att 

släppa föremål i vatten. 

 

Havu-Nuutinen (2005) har i sin studie i Finland undersökt sexåriga barns förändringsprocess vad 

det gäller begrepp utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Hon använde sig då av ett 

experiment som handlade om vad som flyter och sjunker. I studien framkom att elevernas 

begreppsutveckling var beroende av det sociala samspelet mellan barnen och lärarens förmåga att 

leda barnen vidare i sina tankeprocesser. Resultatet av Havu-Nuutinens studie visar på att alla barn 

utvecklade i sin begreppsförståelse under lektionspasset samt att irrelevanta motiveringar försvann 

nästan helt. De flesta av barn utvecklade en förmåga att kombinera relevanta begrepp för sjunkande 

och flytande föremål, samt utvecklade sin verbala förmåga.  
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1.2.3 Genus 
”Visst är det konstigt att redan så små pojkar är intresserade av stora fordon!” utbrast en vän till mig 

och syftade på min två år gamla son. Min man replikerade att det kan ha att göra med att vi vuxna 

gör pojkarna uppmärksamma på de stora häftiga flygplanen och grävmaskinerna. Flickorna gör vi 

uppmärksamma på de vackra blommorna som doftar så gott och katten som är så mjuk och len. 

 

Genuskontraktet 
Redan som en helt ny människa blir vi kategoriserade in i ett av två fack, det kvinnliga eller det 

manliga. Den första definitionen av vad vi är som människa är vår könstillhörighet. Vi är flicka 

eller pojke, kvinna eller man. Vi kan inte och vet inte hur vi ska förhålla oss till varandra, utan att 

först bestämma könet hos den vi möter. Att vara flicka eller pojke handlar inte enbart om att ha 

olika könsorgan, det handlar om vilka förväntningar omgivningen har på dig beroende på vilket kön 

du har. Hirdman (1990) introducerade begreppet genus från engelskans gender. Med genus menar 

Hirdman det kön som man formas till via kulturen, språket, sociala relationer och själva tänkandet. 

Kön är något som skapas. Vi blir vårt kön utifrån de strukturella, sociala och kulturella 

omständigheter vi lever i (Elvin Nowak, 2003). Vad det innebär att vara kvinna eller man 

konstrueras ständigt genom osynliga överenskommelser. Dessa överenskommelser kallar Hirdman 

(2001) för ett genuskontrakt. Män och kvinnor får genom detta kontrakt olika egenskaper och 

platser i samhället. För att upprätthålla uppdelningen mellan kvinnor och män måste vi alla hjälpas 

åt. Vi är alla, både män och kvinnor, delaktiga i segregeringen. Vi tycks vara beroende av att hålla 

isär de båda könen. För att bli en riktig man måste mannen fortsätta att förstärka och arbeta med sin 

manlighet. Följaktligen måste också mannen ta avstånd från, förakta eller förringa allt som anses 

vara kvinnligt (Hirdman, 2001). 

 

Mannen har högre status än kvinnan. Det mannen gör värderas därför högre än det kvinnan gör. 

Mannen är norm och kvinnan är avvikande (Hedlin, 2004). Däremot har inte alla män högre status 

över alla kvinnor (Hirdman, 2001). Det finns kvinnor med hög status likaväl som det finns män 

med låg status. Genuskontraktet gäller på gruppnivå, medan det finns individer som ställer sig eller 

blir ställda utanför det allmänna kontraktet. 

 

Kvinnor har idag lägre lön än män för lika arbete och har svårt att nå de höga maktpositionerna i 

samhället, särskilt inom den privata sektorn. Peter Eriksson (2006) skriver att en framstående LO-

ekonom på 1950-talet motiverade kvinnors lägre lön med att de var opålitliga och frånvarande, 

producerade sämre och långsammare samt inte tog sitt arbete på allvar eftersom de var inställda på 

giftermål. Eriksson menar att eftersom det ser ut som det gör idag på arbetsmarknaden, måste 

liknande tankar fortfarande florera. 

 

Olika perspektiv på genus 
Vi diskuterar, omformar och förnyar ständigt genuskontraktet, vad som är typiskt kvinnligt och vad 

som är typiskt manligt (Elvin Nowak, 2003). Att vara kvinna för hundratals år sedan är inte 

detsamma som att vara kvinna idag. Vad som var kvinnligt på 1980-talet är inte helt detsamma som 

det som anses vara kvinnligt idag. Kung Gustav III hade rödmålade läppar (Elvin Nowak, 2003), 

medan det vore otänkbart och uppseendeväckande om prins Daniel skulle bära spets och vara 

sminkad under sitt bröllop med kronprinsessan Viktoria år 2010. 

 

Det andra könet, av Simone de Beauvoir (2002) ger ett historiskt perspektiv på vad det innebär att 

vara kvinna. Hon menar att en kvinna inte föds till kvinna, utan blir det. Det är miljön som påverkar 

hur våra könsroller utformas. Flickor uppmuntras till passivitet och att inte sticka ut ur mängden, 

medan pojkar uppmuntras att ta för sig gentemot andra. Flickan ska ta hand om och stötta de stora 

och små, medan pojken ska bli den största. Visst är de Beauvoir påverkad av den franska 
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medelklass hon vistades i under första halvan av 1900-talet, där kvinnorna levde för att behaga 

mannen, men hon visar samtidigt på att mannen alltid varit norm och att kvinnan blivit det andra 

könet.  

 

Hirdman (2001) beskriver också kvinnan ur ett historiskt perspektiv. Hon visar med olika citat hur 

mannen genom årtusenden haft anspråk på begreppet intelligens medan kvinnan blivit befriad från 

den egenskapen. Könsmaktsordningen har alltid funnits, men genuskontraktet förändras. 

Exempelvis kan nämnas när samhället under andra halvan av 1900-talet behövde kvinnor som 

lönearbetare. Det upprättades då nya kontrakt inom genussystemet. Kvinnorna fick, från att varit 

hänvisade till hemmet, nu komma ut i arbetslivet. De fick arbeten inom den offentliga sektorn. 

Förut var männen folkhemmets försörjare. Nu hjälpte även kvinnorna till med inkomsten, även om 

mannen fick den högre inkomsten och fortfarande blev den huvudsakliga familjeförsörjaren. 

 

Hirdman (2001) beskriver inte genus med perspektiv på etnicitet, religion eller sexuell läggning. 

Hon menar att genus står över de perspektiven, att genus är överordnat eftersom det kopieras in i 

övriga perspektiv. Hon tar däremot upp klassperspektivet i genuskonflikten, i den globala ekonomin 

och i den svenska välfärdsstaten. Ambjörnsson (2004) menar däremot att genus måste förstås i 

relation till fler parametrar. Genus återskapas från historiska föreställningar om etnicitet, sexualitet 

och klass, såväl som historiska föreställningar om vad det innebär att vara kvinna eller man. 

Ambjörnsson menar att könsmaktssystemet måste förstås i skärningspunkterna mellan de olika 

perspektiven, där även ålder och geografi kan ha betydelse för vad det innebär att vara kvinna eller 

man. Att vara kvinna och präst i Svenska Kyrkan skiljer sig från att vara man och präst, men att 

vara kvinna och präst i Solna är under helt andra förutsättningar än att vara kvinna och präst i 

Pajala. Monika Metsävainio, kyrkoherde i Pajala, beskriver hur svårt det är att vara präst i 

Tornedalen. Hon menar att det inte bara handlar om motstånd mot kvinnliga präster, utan om 

förtryck mot kvinnor (Danhall; Norrländska Socialdemokraten, 2010-01-14). 

 

Ambjörnsson (2004) belyser med sin studie av gymnasietjejer att genuskontraktet, vad som anses 

vara kvinnligt, är både klassbundet och etniskt bundet. S-tjejerna (representerande medelklassen) 

beskrevs som empatiska, reflekterande och lågmälda, medan BF-tjejerna (representerande 

arbetarklassen) beskrevs som upproriska, högljudda, uttrycksfulla och ibland på gränsen till 

vulgära. Både S-tjejerna och BF-tjejerna hade föreställningar om andra etniska kulturer som mer 

kvinnoförnedrande och förtryckande än den egna kulturen. Ambjörnsson menar också att den 

normativa femininiteten är bundet till en normerande heterosexualitet. Den normala gymnasietjejen 

förväntades vara intresserad av killar. 

 

Nätet av olika perspektiv formar genuskontrakten för den enskilda kvinnan eller mannen. Ingen 

anser sig vara lägst ner på maktskalan. Det finns alltid grupper som har det värre. Hur 

genussystemet och makt upprätthålls är därför både mer komplicerat och nyanserat än att enbart 

titta på kvinnligt kontra manligt (Ambjörnsson, 2004). Begreppet för att ta hänsyn till fler faktorer 

än det manliga och kvinnliga kallas för intersektionalitet. Det finns många fler aspekter att ta 

hänsyn till än ovan nämnda. Exempelvis kan nämnas att en rörelsehindrad adopterad pojke med 

asiatiskt utseende och kristna föräldrar förhåller sig till andra och sig själv på ett annat sätt än en 

svenskinfödd vit överklassflicka gör. 

 

Normen för hur en kvinna ska vara skiljer sig alltså mellan olika kulturer och geografiska områden 

(Elvin Nowak, 2003). Med tanke på att kvinnlighet inte är något konstant och likvärdigt överallt 

och i alla tider förefaller det orimligt att hävda att det är biologin som till större delen styr våra 

beteenden. Hussénius & Andersson (2010) ifrågasätter att forskning som letar efter biologiska 

skillnader mellan könen får så stora resurser och medialt intresse. De menar att studier visar att 
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skillnaderna mellan olika kvinnor eller mellan olika män, är större än de eventuella skillnader som 

finns mellan könen. 

 

Maktfrågan 
Genuskontraktet skapar hierarkier utifrån vad som betraktas som manligt respektive kvinnligt. 

Kvinnan anses vara den svagare och mannen bör ta hand om henne. Genus blir härigenom en 

maktfaktor. Makt uttrycks, förmedlas, konstitueras och reproduceras genom genuskontraktet 

(Hirdman, 1990). Även om det här handlar om mannens strukturella maktdominans, kan det 

självklart vara olika på individnivå. Men oftast samanfaller individens hierarkiska plats med den 

strukturella ordningen. 

 

Socialpsykologen Ås (2004) har på 1970-talet lagt fram en teori om härskartekniker. De som är i 

överläge kan använda sig av olika härskartekniker som medel för att dominera över någon i 

underläge. I ett hierarkiskt genussystem där mannen är norm kan härskarteknikerna användas av 

män gentemot kvinnor genom, oftast omedvetna, informella dominansmarkeringar eller som 

medvetet gjorda maktutövanden. Ås härskartekniker utgörs av: 

1. Osynliggörande 

2. Förlöjligande 

3. Undanhållande av information 

4. Dubbelbestraffning (Det kommer att straffa sig för kvinnan om hon utför en handling, likväl 

som om hon inte utför den.) 

5. Påförande av skuld och skam 

6. Objektifiering av kvinnors eller mäns kroppar 

7. Våld eller hot om våld 

8. Splittring av en grupp 

Det säger sig självt att det inte råder en positiv arbets- och inlärningsmiljö där det förekommer 

mycket härskartekniker. De inblandade förminskas istället för att växa och utvecklas. Man kan dock 

motverka härskarteknikerna genom olika bekräftartekniker såsom:  

1. Synliggörande 

2. Respekterande 

3. Informera 

4. Dubbel belöning 

5. Bekräfta rimliga normer 

 

Hirdman (2001) menar att männen har den strukturella makten över kvinnorna. Även Hedlin (2004) 

menar att jämställdhet är en fråga om makt. I vårt nuvarande samhälle har mannen den 

privilegierade positionen, han är norm och kvinnan är avvikande. Det är först när män och kvinnor 

har lika stort inflytande över normen som vi kan tala om jämställdhet. 

 

Informanterna i Hedlins studie (2004) saknade insikt om maktperspektivet och därmed att 

jämställdhet rymmer en intressekonflikt. Hedlin hävdar med hänvisning till Acker (1992) att många 

män betraktar jämställdhetsmålet som en statusförlust. Informanterna ansåg att jämställdhet i 

huvudsak handlade om att behandla alla lika. Men saknar man kunskap om könsmaktssystemet, 

som utgör grunden för hur vi tolkar och behandlar flickor och pojkar olika, är den föresatsen 

omöjlig. Hedlin menar att om man har ett genustänkande så sätter man in kön i ett större strukturellt 

sammanhang som innehåller ett maktförhållande. Könet anses vara socialt konstruerat. I 

Ambjörnssons studie (2004) visar de flesta gymnasieeleverna sig som ovilliga att erkänna de 

strukturella hinder och begränsningar som finns i samhället. Istället framhölls individualistiska 

förklaringsmodeller. De betraktade individen som självständig och fri från strukturer som 

begränsade dem. Hedlin (2004) menar att beteenden som diskriminerar kvinnor genomsyrar hela 

samhället, då vi är alla delaktiga i att upprätthålla könsmaktsordningen. Gymnasietjejerna i 
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Ambjörnssons studie pendlade mellan att hävda att män och kvinnor var lika och med att ständigt 

arbeta med sin bild som kvinnliga; i sitt sätt att klä sig, tala och bete sig, allt för att upprätthålla en 

kvinnlig heterosexuell normalitet (Ambjörnsson, 2004). 

 

I Brantenbergs skönlitterära bok Egalias döttrar (1977) vänder hon på könsmaktsförhållandena. 

Här är det kvinnorna som har makten och männen är underordnade. Boken belyser den socialt 

konstruerade könsdiskriminering som utgör grundpelarna i vårt samhälle. Den åskådliggör det sätt 

vi tilltalar de olika könen på och den mansnorm som språket har. Den som blir behandlad som 

mindre värd kommer med all sannolikhet att bete sig som mindre värd. I en diskussion i 

Ambjörnssons studie, där en manlig klasskamrat menar att kvinnor kunnat kämpa sig till de bra 

jobben precis som män gör, utbrister Julia argt: ”Men om du haft en stämpel på dig att killar är 

sämre, hur lätt är det då?” (Ambjörnsson, 2004, s. 275). Eriksson (2006) menar att män inte ser 

orättvisorna eftersom de inte upplever dem. Perspektivet blir felaktigt då mannen är norm. Hedlin 

(2004) menar att både kvinnor och män har svårt att se orsakerna till könsmaktsordningen. Det som 

är norm upplevs som det rätta av både de som lever i normen och de som står utanför den. I Palms 

dikt Mannen har ordet (1976) visar han hur språket används för att tilldela kvinnan ett lägre värde i 

förhållande till mannen. Samma sak får olika ord beroende på vilket kön du har ”när jag blir 

ursinnig blir du hysterisk”. 

 

Om en kvinnlig chef pekar med hela handen, riskerar hon att uppfattas som hård och okvinnlig 

(Elvin Nowak & Thomsson, 2003). Om en manlig chef beter sig på det sättet, blir han bekräftad 

som man. Föreställningarna om manlighet överensstämmer med föreställningar om ledarskap. Det 

gör det svårt för kvinnor att inneha höga maktpositioner i arbetslivet. Kvinnorna hamnar här i en 

psykologisk konflikt. En kvinnlig chef får svårt att agera på samma sätt som sin manliga kollega. 

 

Stephan Mendel-Enk (2004) menar att genussystemet är ofördelaktigt för såväl män som kvinnor. 

Det tvingar oss alla att göra val vi inte är medvetna om och bete oss på ett i förväg bestämt sätt i 

våra könsroller. Kvinnan är den stora förloraren men mannen blir känslomässigt handikappad. Han 

skriver att det är våld och hotet om våld som den manliga dominansen vilar på. Alla män är 

potentiella våldsverkare. Han menar också att det inte går att skapa en ny god mansroll utan att först 

ifrågasätta grunden till den könsstruktur som vi har idag. Elvin Nowak och Thomsson (2003) 

hävdar att det trots allt finns många kortsiktiga fördelar med att ha det nuvarande 

könsmaktssystemet. Män får makt, pengar och personlig bekräftelse genom sitt företräde till högre 

positioner i samhället, medan kvinnor får bekräftelse genom sin centrala plats i relationsarbetet. De 

menar att det är här orsaken är till att vi inte har kommit längre i jämställdhetsarbetet. Men i 

längden förlorar både individen, företagen och samhället på vårt nuvarande system. 

 

Johan Nilsson (2003) menar att den stora orsaken till att könsrollerna upprätthålls är ekonomiska 

krafter. Som ung trodde han, liksom informanterna i Hedlins studie (Hedlin, 2004), att vi skulle få 

ett jämlikt samhälle under hans livstid. Men han menar att marknaden värderar kvinnor och män 

olika och marknaden är svår att förändra. Nilsson skriver också om könsroller och att välja vilken 

sorts mansroll respektive kvinnoroll man vill ha. Han tror på politiska beslut om att skapa 

grundläggande jämlika villkor i samhället. Hedlin (2004) betonar däremot faran med att tala om 

könsroller. Enligt Kimmel (2000) hävdar Hedlin att rollmetaforen döljer den starka strukturerade 

kraft som finns i könsmaktsordningen. En roll kan man lätt förändra. Ett ojämlikt förhållande av 

strukturell karaktär måste först förstås och analyseras för att man på sikt ska kunna ändra på det. 

Hedlin påpekar med hjälp av SOU 1998:6 att forskning visar på att jämställdhet först och främst är 

en fråga om kunskap. Även Elvin Nowak och Thomsson (2003) menar att insikt är en förutsättning 

för förändring. Först måste vi upptäcka våra egna föreställningar om kvinnligt och manligt. Du kan 

förändra dig själv, ditt eget beteende och dina attityder till andra människor.  
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1.2.4 Förskolan och genus 
Kajsa Wahlström (2003) beskriver hur hon drog igång sitt jämställdhetsarbete på två förskolor i 

Gävle i boken Flickor, pojkar och pedagoger. Det hela började med att länets jämställdhetsexpert, 

Ingemar Gens, insåg att projekten de hade med olika mans- och kvinnogrupper sällan gav några 

varaktiga förändringar. Han menade att förändringarna måste börja så tidigt som möjligt i 

människans liv och ville därför starta ett projekt inom förskolan. Statens offentliga utredningar; 

Jämställdhet i förskolan, SOU 2006: 75, anser att det är bra att börja ett jämställdhetsarbete, där 

man utgår från ett genusperspektiv, redan i förskolan. Både i skollagen och i Läroplanen för 

förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) står det att förskolan har en skyldighet att ge varje 

flicka och pojke möjligheter att utveckla alla sina färdigheter utan att hindras av traditionella 

könsmönster. Enligt Lpfö 98 ska barn inom förskolan bli bemötta likvärdigt oberoende vilket kön 

det har, men forskning visar på att detta inte sker (Wahlström, 2003). Det visar sig snarare att 

förskolan förstärker de traditionella könsrollerna istället för att motverka dem. Lärarna tror att de 

behandlar barnen likvärdigt eftersom de anser sig se till individens olika behov (SOU 2006:75), 

men vid närmare granskning döljer sig en könsstruktur bakom individperspektivet. Kajsa Svaleryd 

(2002) skriver att hon mött många lärare som inte anser sig ha behov av ett jämställdhetsarbete. 

Lärarna menar vidare att ett arbete med en individuell portfolio och planering är tillräcklig för att se 

den unika individen och att hjälpa henne att utveckla en positiv självbild, könet är därför irrelevant. 

Även lärarna i Wahlströms studie (2003) ansåg sig behandla flickor och pojkar lika. Det var först 

genom filmobservationer och en djup analys av dessa som ett helt annat mönster framkom. 

Flickorna fostrades till att visa hänsyn, vänta på sin tur samt följa givna regler. Pojkarna fostrades 

till att vara huvudperson, ta initiativ och vara modig, tala högt samt bryta givna regler.  

 

Svaleryd (2002) menar att det är viktigt att förskolan medvetet arbetar med genus, eftersom det är i 

bemötandet med andra människor som barnen förstår vad det innebär att vara flicka eller pojke. 
SOU 2006:75 menar att ansvaret för att motverka könsstereotypa mönster ligger inte enbart hos lärarna. 

Unga barns genusskapande aktiviteter kommer från hela den kontext som finns kring barnet. De normer 

som finns i barnets familj, i förskolan och i samhället påverkar även barnets normer och värderingar i 

tidig ålder. Svaleryd (2002) skriver att även när barnen leker fritt tränar de på sitt genus. Pojkar som 

leker i stora grupper tränar egenskaper som anses vara manliga så som ledarskap, initiativförmåga, 

styrka och mod, medan flickor istället i sina små grupper tränar egenskaper som anses vara 

kvinnliga, så som lyhördhet, samspel, hänsyn, inlevelseförmåga och medkänsla (Svaleryd, 2002). 

För att lyckas med ett jämställdhetsarbete i förskolan krävs medvetna lärare (Wahlström, 2003). Det 

första som krävs för förändring, är att folk öppnar sina ögon och lär sig att se (Hirdman, 2001). 

Hedlin (2004) poängterar att det handlar om en stark strukturerad kraft i könsmaktsordningen.  

 

I SOU 2006:75, s.12 står följande formulering: 

 
 ”Vi menar att professionella pedagoger ska kunna utföra ett pedagogiskt arbete med jämställdhet i 

förhållningssättet till och mellan barnen som ledstjärna. Vi tror att det görs bäst med ett genusmedvetet 

arbetssätt, men vad de anställda inom förskolan privat tänker om till exempel orsakerna till könsskillnader 

eller hur samhället ser ut i förhållandet till kön är deras ensak.” 

          

I Hussénius och Anderssons studier (2010) har det visat sig att även lärare som länge arbetat med 

jämställdhet, har svårt att ta sig ur könsstereotypiska attityder. De ifrågasätter därför formulering i 

SOU 2006:75, s.12 som handlar om förskolepersonalens privata tankar. De menar istället att en 

förutsättning för att lärare ska kunna arbeta på ett genusmedvetet sätt, är att läraren bearbetar sina 

personliga tankar och värderingar. Det är först då som våra tankemönster om kön kan förändras 

(Hussénius och Andersson, 2010). 
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I Whalströms studie (2003) visade det sig att flickor i hög utsträckning blev avbrutna av pojkar som 

tog till orda eller krävde uppmärksamhet på annat sätt. Lärarna i studien avbröt ständigt samtal med 

flickorna för att hjälpa en pojke, tillrättavisa en pojke eller svara på en pojkes uttalanden. Flickorna 

fick lära sig att vänta på sin tur, att de fick uppmärksamhet i andra hand. I Birgitta Odelfors studie 

(1998) framkom att pojkar, inom förskolan, har större möjligheter att uttrycka sig i lärarstyrda 

aktiviteter, såsom under samlingen, än vad flickor har. Hur pass aktivt deltagande ett barn är under 

en samling är helt beroende av lärarens sätt att bemöta barnet. Johansson & Pramling Samuelsson 

(2003, s.25) menar, med hänvisning till Johansson (1999), Pramling (1994) och Säljö (2000), att 

relationen mellan barnet och dess omvärld är central för barnets lärande. Det rör sig både om 

barnets relation till läraren och till andra barn. Läraren har en viktig uppgift att tolka och förstå 

barnets perspektiv och utmana varje barns tankevärld utifrån dess utgångsläge. Barnperspektivet 

handlar om att vara lyhörd för barnets tankar och uttryck i den kontext som barnet befinner sig i, där 

läraren också ingår (Johansson & Pramling, 2003). Barnperspektivet handlar även om barns 

delaktighet i ett demokratiskt samhälle. I FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) står det att 

alla barn har rätt att få utrycka sig och bli lyssnad på. Odelfors (1998) menar att det är lärarnas 

uppgift att skapa jämlika villkor för att både flickor och pojkar ska få samma möjligheter att 

utveckla sin kommunikativa kompetens. Johansson & Pramling Samuelsson (2003) menar att 

kommunikationen har stor betydelse för barnets lärandeprocess. Läraren har stora möjligheter att 

utmana barnets tänkande, hur barnet förstår och uppfattar sin omvärld (Öhberg, 2003). Det är i 

samspelet med andra, både barn och vuxna, som barnet får möjligheter att uttrycka och utveckla 

sina tankar och sitt språk. Läraren har här en viktig roll, att låta barnet bli delaktig i sin 

lärandeprocess och genom dialog utmana barnets tankar (Björklund & Elm, 2003).  

 

Om barnet får vistas i en miljö där dess tankar utmanas, skapas goda förutsättningar för lärande, till 

skillnad från en miljö som inte erbjuder tankemässiga utmaningar (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000). Läraren kan få barnet att fundera över saker som det annars inte skulle ha 

reflekterat över. Men studier visar på att flickor och pojkar inte ges samma förutsättningar att 

uttrycka sig under de lärarstyrda aktiviteterna inom förskolan (Odelfors, 1998). Pojkarna betraktas 

av lärarna som mer intressanta än flickorna, vilket Odelfors menar beror på att de fått ett större stöd 

till framträdande roller, där de får visa mer av sig själva. Lärarnas sätt att ge pojkarna mer 

uppmärksamhet, ger dem större utrymme till språkhandlingar. I en vidare mening förstärks och 

bekräftas då de könsstereotypiska strukturer som finns i vårt samhälle. Att pojkarna får mer 

uppmärksamhet innebär inte att pojkarna därigenom får en god självbild. I Wahlströms studie 

(2003) visade det sig att pojkarna fick bekräftelse som baserat sig på negativa förväntningar. 

Pojkarna förväntades uppföra sig sämre än flickorna och fick därigenom betydligt fler tillsägelser. 

För att kunna arbeta med jämställdhet delade lärarna på Wahlströms förskolor in barnen i homogena 

flick- och pojkgrupper. Där kunde de arbeta fram en metodik för att stärka flickorna och en metodik 

för att stärka pojkarna i deras självbild.  
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1.2.5 Genusperspektiv på naturvetenskapen 
Genom den naturvetenskapliga historien har få kvinnor gjort sig kända (Forskningsrådsnämnden, 

FRN, 1992). Kvinnor har ofta haft låga positioner som gett låga inkomster. Trots det så har det ändå 

funnits och finns kvinnliga forskare. En del i att öka flickors intresse för naturvetenskap kan vara att 

sprida kunskap om de kvinnliga förebilder som finns inom naturvetenskapen (Myndigheten för 

skolutveckling, 2005). FRN (1992) skriver att undervisningen inom skolor och universitet borde 

förbättras, både för att locka fler kvinnor till högre naturvetenskaplig utbildning och för att öka 

kvinnors allmänkunskaper i naturvetenskap. Det sista är en demokratiskt viktig fråga för att alla 

skall kunna deltaga i miljödebatten (FRN, 1992).  

 

I PISA-mätningen av 15-åringars kunskaper i naturvetenskap visade det sig att det inte fanns några 

skillnader mellan flickor och pojkars kunskaper i Sverige (Skolverket, 2010b). I övriga OECD-

länderna syntes inget enhetligt mönster. I några länder fick flickorna ett högre rusultat och i några 

länder fick pojkarna ett högre resultat. I de flesta av OECD-länderna fanns inga tydliga skillnader, 

medan Sverige, Norge och Island tillhörde de länder där det inte rådde några skillnader alls mellan 

flickor och pojkars kunskaper i naturvetenskap. I TIMSS 2003 studerades barns kunskaper i 

naturvetenskap i skolår 8 i ett flertal länder (Skolverket, 2004). Det visade sig att det fanns 

skillnader i flickorna och pojkarnas kunskaper inom de olika naturvetenskapliga ämnena. I Sverige, 

som i övriga länder, hade pojkarna ett betydligt högre resultat i fysik än flickorna. Flickorna fick 

däremot ett betydligt högre resultat i biologi än pojkarna. I kemi fick pojkarna i Sverige ett högre 

resultat än flickorna, även om skillnaderna där minskat sedan TIMSS 1995 (Skolverket, 2004).  

 

Även om kunskaperna i naturvetenskap som helhet inte skiljer sig åt för 15-åringarna (Skolverket 

2010b), så skiljer sig intresset åt när det gäller fysik, kemi och biologi, vilket påverkar högre 

studier. Många pojkar inom grundskolans senare del anser sig vara intresserade av ämnen såsom 

kemi och fysik i betydligt högre utsträckning än många flickor, medan flickorna säger sig vara 

intresserade av biologi i högre utsträckning än pojkarna (Hjelm, 2008).  

 

I en amerikansk studie av Fouad, Hackett, Smith, Kantamneni, Fitzpatrick, Haag och Spencer 

(2010) framkom det att de flesta föräldrar och många lärare tror att det inte finns så mycket att göra 

åt att flickor saknar intresse för naturvetenskap under grundskolans senare del och i gymnasiet. Men 

Fouad m.fl. menar att om lärare och föräldrar tidigt ger flickor ett självförtroende i naturvetenskap 

har det större betydelse för inlärningen, än flickornas ursprungliga intresse för ämnet. Om flickorna 

upplever att de kan naturvetenskap så utvecklas det också ett intresse för ämnet. Vidare menar de att 

även om intresset är en betydelsefull faktor för att få äldre flickor att studera och göra karriär inom 

naturvetenskapliga ämnen, bör mer uppmärksamhet ägnas åt att skapa tillit till den egna förmågan 

hos flickor i så unga år som möjligt. 

 

Andersson, Hussénius och Gustafsson (2009) skriver att forskning om genus inom 

naturvetenskapen har haft olika fokus. Ett fokus har varit att få fler kvinnor att söka sig mot 

naturvetenskap och teknik. Inom den här forskningen ansåg man att om kvinnor verkligen förstod 

hur spännande och intressant naturvetenskap är, så skulle de frivilligt välja dessa ämnen. Andersson 

m.fl. (2009) skriver, med hänvisning till Johnstone och Dunne (1996) och Sjöberg (2000), att en 

annan tyngdpunkt inom naturvetenskaplig forskning på genusområdet har varit att klargöra 

skillnaderna mellan flickor och pojkar som grupp, vad det gäller prestation, deltagande och intresse 

för naturvetenskap. I den typ av forskning där man jämför flickor och pojkar som statistiska grupper 

har man kunnat dra slutsatser att flickor, till exempel, föredrar en viss inlärningsmiljö eller är mer 

intresserade av särskilda frågor inom naturvetenskap. Andersson m.fl. (2009) hänvisar till Barton 

(1998) och Roychoudhury m.fl. (1995) då de skriver att kunskapen om vad flickor föredrar har 

använts för att förändra undervisningen på ett sådant sätt att den även tilltalar flickor. Men 

Andersson m.fl. ifrågasätter den forskning som visar på att flickor som kategori är olik pojkar som 



  18 

 

 

kategori. De menar att forskningen istället bör försöka förklara hur kön uppstår och skapas inom 

den naturvetenskapliga undervisningen. Fokus borde istället vara på lärarens praktik och 

hennes/hans genusmedvetenhet.  

 

Även Elfström m.fl. (2008, s.12) tar upp problematiken med att locka fler flickor till 

naturvetenskapen. De anser att läraren måste börja med att få syn på sina egna föreställningar då det 

gäller kön, för att på så sätt överskrida könsstereotypa mönster. Det gäller även lärarens syn på 

naturvetenskap, för att läraren på så sätt ska kunna se barnets undersökande som en ingång till 

naturvetenskaplig undervisning. Elfström m.fl. menar vidare att om man lockar flickor till 

naturvetenskap med ämnen som anses vara kvinnliga, så som smink och matlagning, så förstärker 

man könsstereotypa mönster istället för det att överskrida dem, som intentionen var. 

 

Hussénius och Andersson (2010) ifrågasätter att så mycket forskningsresurser går till att leta 

skillnader mellan könen. De menar att det inte finns någon typiskt manlig hjärna eller någon typiskt 

kvinnlig hjärna. Istället kan hjärnan tränas till att bli bättre inom olika områden. Vi människor har 

en plastisk hjärna med oanad potential. Ny neurovetenskaplig forskning beskriver hjärnans förmåga 

att förändras. Vi kan anpassa oss till nya omständigheter och lära oss nya saker genom hela livet. 

  

Hussénius och Andersson (2010) visar, med hänvisning till en studie gjord av den amerikanska 

psykologiprofessorn Janet Hyde (2009), att kvinnors och mäns kunskaper i matematik blir 

likvärdiga i länder där större jämställdhet råder. Tidigare forskning har visat på det motsatta, män 

har presterat bättre än kvinnor på tester i matematik och i den spatiala förmågan. Det menar 

Hussénius och Andersson beror på att män oftast tränats på dessa förmågor i större utsträckning än 

vad kvinnor har. I en kanadensisk studie gjord av Feng, Spence och Pratt (2007) lyckades männen 

bättre än kvinnorna på ett test av den spatiala förmågan. Men då deltagarna tränades i ett dataspel, 

förbättrade alla sina resultat och skillnaderna mellan kvinnorna och männen försvann.       

 

Att män i snitt är bättre än kvinnor när det gäller den spatiala, rumsliga förmågan och då även när 

det gäller geometri, har hittills varit allmän kunskap (Appelquist, 2010). Hussénius och Andersson 

(2010) belyser däremot ett annat synsätt. De menar att det är miljön och kulturen som påverkar 

vilka förmågor en flicka eller pojke utvecklar. Omgivningens förväntningar har stor betydelse för 

vilken fallenhet en individ har inom ett specifikt område. Om en pojke förväntas vara tekniskt 

kunnig är det större sannolikhet att han också blir det. Om en flicka förväntas vara kunnig i fysik 

och duktig i att dra naturvetenskapliga slutsatser, är det större sannolikhet att hon också blir det. 

 

Forskning inom didaktik visar att en lärares förväntningar, och ibland fördomar, på barnet har 

betydelse för barnets prestation i ämnet. Hussénius och Andersson (2010) har gjort studier om hur 

lärare i naturvetenskapliga ämnen didaktiskt genomför sin undervisning ur ett genusperspektiv. Det 

har visat sig att det förekommer nedlåtande attityder gentemot flickor i de naturvetenskapliga 

ämnena. Det har även visat sig att lärare som länge arbetat med jämställdhetsfrågor, intar ett 

stereotypt synsätt på flickor och pojkar. Barnens möjligheter till val oberoende av kön kommer 

därför även fortsättningsvis vara begränsade, oavsett läroplanens goda föresatser. Även studien 

gjord av Fouad m.fl. (2010) visar att föräldrarna och lärarnas förväntningar har betydelse för 

flickors intresse för naturvetenskap. Hussénius och Andersson (2010) tror att lärare och 

lärarstudenter behöver lära sig mer om sig själva och sina inneboende föreställningar om kön och 

naturvetenskap. Först då kan lärarna arbeta på ett genusmedvetet sätt gentemot barnen. En 

genusmedveten lärare drar barnens uppmärksamhet mot det faktum att naturvetenskap är en 

allmänmänsklig och social aktivitet, där de deltagande individerna påverkar inriktningen av 

forskningen (Andersson m.fl., 2009). 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

En förhoppning med studien är att den ska inspirera lärare att skapa ett större intresse för de 

naturvetenskapliga ämnena bland barn i förskolan, för att både flickor och pojkar ska få större 

möjligheter att utvecklas inom de ämnena. En annan del av studien är att uppmärksamma 

genusperspektivet inom den naturvetenskapliga undervisningen.  

 

I Läroplanen för förskolan står det att flickor och pojkar där, skall ges samma möjligheter att pröva 

och utveckla förmågor och intressen, utan begränsningar utifrån könsstereotypa roller 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Studien vill se om flickor och pojkar i förskolan kan få samma 

förutsättningar till ett lustfyllt lärande, under förutsättningen att läraren är observant på att ge flickor 

och pojkar lika mycket frågor och kommentarer. Undersökningen kommer att koncentrera sig kring 

ett naturvetenskapligt moment i fysik. 

 

Syftet med studien är att studera förskolebarns resonemang kring naturvetenskap, samt att belysa 

genusperspektivet på den naturvetenskapliga undervisningen. 

 

1.3.1 Frågeställningar 
Den här undersökningen vill ge svar på följande frågeställningar: 

 

1.) Hur resonerar förskolebarn kring ett naturvetenskapligt moment? 

2.) Finns det skillnader i flickor och pojkars resonemang kring ett naturvetenskapligt moment? 

3.) Har flickor och pojkar samma möjlighet till ett lustfyllt lärande under ett naturvetenskapligt 

moment i förskolan? 
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2 METOD 
Som metod för att samla in information har jag, med hjälp av filmkamera, observerat barn under ett 

naturvetenskapligt moment inom förskolan. 

 

Som naturvetenskapligt moment har valts ett experiment där barnen har möjlighet att ställa 

hypoteser, genomföra försök, reflektera och dra slutsatser. Experimentet handlar om vad som flyter 

eller inte. Barnen får här undersöka flytförmågan hos olika föremål bestående av olika material och 

ihåligheter.  

 

Doverborg och Anstett (2003) menar att en förutsättning för att ett barn ska kunna reflektera och 

vilja uttrycka sina tankar, är bland annat en trygg miljö samt att läraren intar barnets perspektiv. 

Läraren blir på så sätt en medupptäckare tillsammans med barnen. Det var dessutom viktigt att 

läraren involverar flickor och pojkar lika mycket i samtalen. Ett av studiens mål var även att se om 

det finns några skillnader mellan flickor och pojkars möjligheter till ett lustfyllt lärande, trots att 

läraren var noga med att fördela ordet lika till pojkar och flickor. 

2.1 Urval och etiska överväganden  

Här beskrivs tillvägagångssättet i urvalet av deltagarna till undersökningen. Deltagarna beskrivs 

även utifrån kategorier så som antal, ålder och kön.  

Det sker även en beskrivning av hur studien gått till utifrån etiska regler. Det finns fyra huvudkrav 

när det gäller etiska principer vid forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Det handlar om 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

2.1.1 Tillvägagångssätt i urvalet av förskolor och lärare och etiska aspekter 
Då det är barnen som studerats, har förskolans inriktning och placering haft liten betydelse för 

studiens reliabilitet. Vilka de medverkande lärarna var har inte beaktats till mer än till deras 

utbildning. Studier visar att lärarens kön inte påverkar i vilken utsträckning flickor och pojkar får 

uttrycka sig under en lärarledd aktivitet (Odelfors, 1998). I Odelfors studier (1998) framkom att det 

inte fanns några skillnader i hur manliga och kvinnliga lärare agerade gentemot flickor och pojkar. 

Via personliga kontakter med förskollärare, har lärare på några förskolor tillfrågats. I några fall har 

den tillfrågade förskolläraren vidarebefordrat frågan om deltagande i studien till andra lärare. 

Frågan om deltagande har ställts i ett missivbrev till förskollärarna (bilaga 1). På så sätt har lärarna 

haft större möjlighet att avböja deltagande i studien, än om de fått förfrågan per telefon eller vid ett 

personligt möte. Brevet till förskollärarna beskrev syftet med studien och hur undersökningen skulle 

gå till. Lärarna blev införstådda med att det var de som skulle genomföra experimentet i 

barngruppen och jag som skulle observera med hjälp av filmkamera. I brevet bifogades även en 

beskrivning av det naturvetenskapliga momentet; ”Vad flyter och vad sjunker?” (bilaga 2). Här 

beskrevs syftet med själva experimentet, vilket material som skulle användas samt hur 

genomförandet skulle gå till. Det fanns även med en beskrivning av lärarens förhållningssätt 

gentemot barnen, för att på så sätt göra studien så jämlik som möjligt mellan de olika grupperna. 

Det handlade om att läraren är en medupptäckare som ser händelsen ur barnets perspektiv 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Läraren speglar barnets upplevelser och upptäckter 

samt lockar och utmanar barnet att fundera vidare, tänka i nya banor, testa något nytt. Läraren har 

som mål att försöka ge alla barn samma uppmärksamhet, lika mycket frågor och kommentarer, både 

flickorna och pojkarna. I beskrivningen av det naturvetenskapliga momentet fanns även en 

beskrivning av barngruppens önskvärda utformning, i fråga om antal, kön och ålder. Lärarna fick 

även en naturvetenskaplig förklaring till experimentet (bilaga 2).  
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Efter muntligt samtycke från lärarna, lämnades ännu ett missivbrev ut som lärarna skulle 

vidarebefordra till barnens vårdnadshavare (bilaga 3). I brevet beskrevs syftet med undersökningen, 

hur genomförandet skulle gå till och om konfidentialiteten i behandlingen och redovisningen av 

materialet. Vidare informerades om den garanterade anonymiteten i slutrapporten, där det inte 

skulle kunna gå att identifiera ett enskilt barn, förskola eller ort. Vårdnadshavarna blev införstådda 

med frivilligheten i deltagandet och blev tillfrågade om deras tillåtelse att filma deras barn under ett 

naturvetenskapligt experiment. Vårdnadshavarna blev även informerade om att de kunde avbryta 

sin medverkan i studien, även efter att de gett sitt samtycke. Lärarnas samtycke skedde alltså 

muntligt, medan vårdnadshavarnas tillåtelse gavs genom skriftlig underskrift. Inget barn tvingades 

sedan medverka mot sin egen vilja.  

 

På ovan beskrivna sätt uppfylls informationskravet och samtyckeskravet (VR, 2002). De deltagande 

barnen och lärarnas namn har kodats i den här rapporten, liksom förskolornas namn. Uppgifter, där 

det går att identifiera individer, har förvarats så att ingen utomstående har kunnat ta del av dem. Det 

gäller både filmerna och anteckningar gjorda från filmerna och från observationstillfällena. På så 

sätt uppfylls konfidentialitetskravet (VR, 2002). Nyttjandekravet innebär att det insamlade 

materialet endast får användas i forskningsändamål (VR, 2002). Även det här kravet är uppfyllt då 

det insamlade materialet endast används till det som det först ämnades användas till, nämligen den 

här studien. 

 

2.1.2 Beskrivning av deltagarna 
I undersökningen har barn från två olika förskolor i mellansverige deltagit. Båda förskolorna är 

belägna i bostadsområden i utkanten av varsin större stad. I förskola A deltog en lärare, vi kallar 

henne Anette, som genomförde experimentet i två olika barngrupper, grupp 1 och 2. I grupp 1 

deltog två flickor och två pojkar. I grupp 2 deltog tre flickor och en pojke. I förskola B deltog två 

lärare, vi kallar dem Benita och Cecilia, som genomförde experimentet i varsin barngrupp, grupp 3 

och 4. Benita genomförde experimentet i grupp 3, där två flickor och två pojkar deltog. Cecilia 

genomförde experimentet i grupp 4, där två pojkar och en flicka deltog. Sammanlagt deltog 15 barn 

i undersökningen, åtta flickor och sju pojkar. Det hade varit önskvärt att det i varje grupp deltog två 

flickor och två pojkar. Det var emellertid inte helt genomförbart i alla grupper, beroendes på vilka 

barn som var närvarande vid tillfället då undersökningen genomfördes. En jämn könsfördelning 

bland barnen har ändå eftersträvats, då flickor och pojkar varit representerade i varje grupp. I tabell 

2 finns antalet deltagare beskrivet i de olika grupperna. 

 

Tabell 2. Antalet barn, lärare och förskolor som deltagit i undersökningen,  

samt könsfördelningen bland barnen 

 

 

Förskola Lärare Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Totalt 
antal barn 

Grupp 1 Förskola A Anette 2 2 4 

Grupp 2 Förskola A Anette 3 1 4 

Grupp 3 Förskola B Benita 2 2 4 

Grupp 4 Förskola B Cecilia 1 2 3 

Totalt 2 3 8 7 15 

 

Lärarna fick själva välja ut vilka barn som skulle deltaga i studien. Anette tog med samtliga barn 

hon hade i sin barngrupp. Alla åtta barn var närvarande den dagen, fördelade på två grupper. Benita 

valde ut två flickor och två pojkar ur sin barngrupp som var äldst och som hon ansåg hade mest 

verbal förmåga att uttrycka sig. Cecilia valde ut två flickor och två pojkar som var äldst ur sin 
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barngrupp. Vid det aktuella tillfället var emellertid en flicka frånvarande, varvid det endast deltog 

tre barn i grupp 4. 

 

Att studien genomfördes i en grupp med barn beror på att jag tror att barn lär sig genom att utforska 

tillsammans (Elfström m.fl., 2008, s.13). I en studie av Howe, Tolmie och Rodgers (1990) i 

Storbritanien, framkom att det finns fördelar med inlärning i grupp. De studerade barn på en skola i 

åldrarna 8 till 12 år under ett experiment som rör vad som flyter och sjunker. Resultatet visade att 

de kognitiva vinsterna inte nödvändigtvis ägde rum i samband med själva inlärningstillfället, utan 

kunde ske upp till 11 veckor efteråt. Barnens lärande var dock ett direkt resultat av den interaktion 

som ägde rum mellan barnen vid lektionstillfället. Diskursen fungerade här som en katalysator för 

den efterföljande kognitiva utvecklingen.  

 

En annan fördel med att genomföra studien i en barngrupp är att det enbart är i en grupp som man 

kan se samspelet mellan olika individer. I Läroplanen för förskolan står det att lärandet ska ha sin 

grund i såväl samspelet mellan läraren och barnet, som i att barnen lär av varandra, där barngruppen 

ska ses som en viktig del i barnens utveckling och lärande (Utbildningsdepartementet, 1998). I en 

grupp på tre till fem barn och en lärare, får barnen större möjlighet att uttrycka sig och komma till 

tals än i en större barngrupp. Att jag valde en grupp på fyra barn för studien, var för att jag ville ha 

en jämn könsfördelning i grupperna, två flickor och två pojkar.  

 

Barnen var fyra eller fem år gamla. I förskola A fanns barn med annat modersmål än svenska, 

medan barnen i förskola B enbart hade svenska som modersmål. Samtliga barn kunde göra sig 

förstådda på svenska. 

 

Läroplanen för förskolan framhåller att förskolan skall ge barnen en trygg miljö som samtidigt 

utmanar till aktivitet (Utbildningsdepartementet, 1998). En förutsättning för att barnen ska våga 

uttrycka sig och svara på lärarens frågor är att de känner sig trygga (Pramling, 1992). Barn som är 

trygga vågar uttrycka sina egna funderingar och söker inte efter de svar som de tror att läraren vill 

höra. En annan förutsättning för god kommunikation mellan läraren och barnet är att läraren 

behöver ge barnen tid att förklara och visa respekt för barnens svar, utan att förlöjliga dem. På så 

sätt, menar Pramling, blir det lättare för läraren att förstå barnens tankegångar. För att barnen skulle 

känna sig trygga i att uttrycka sina funderingar, var det därmed en fördel att en lärare som känner 

barnen väl genomförde experimentet under studien. En annan fördel med att barnens egen lärare 

genomförde experimentet var att jag fick tid att observera det som skedde. Samtliga deltagande 

lärare var utbildade förskollärare med lång erfarenhet inom yrket. 

 

I förskola A fanns olika experimentlådor att tillgå, men varken läraren, Anette, eller barnen som 

deltog i undersökningen hade någon större vana vid naturvetenskapliga experiment. Även i förskola 

B fanns material och beskrivningar till ett flertal experiment. Här hade både lärarna och barnen en 

viss vana vid naturvetenskapliga experiment. Läraren i grupp 3, Benita, hade däremot aldrig 

experimenterat tillsammans med de deltagande barnen i hennes grupp. Barnen i grupp 4 hade, så 

sent som dagen innan observationen, genomfört ett experiment tillsammans med läraren Cecilia, då 

de studerat om en potatis kunde flyta i saltvatten. Att lärarna från de båda förskolorna ville deltaga i 

studien, tyder på att de alla tre hade ett visst intresse för naturvetenskap, för att ge barnen 

undervisning i naturvetenskap eller för att öka sitt eget kunnande inom området. 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Som metod för att samla in information har jag, med hjälp av filmkamera, observerat ett 

naturvetenskapligt moment inom förskolan. Observation lämpar sig bra när det gäller studier av 

elevers beteenden samt studier av olika undervisningsprocesser (Johansson & Svedner, 2010). Jag 
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intog rollen som observatör där jag hade en låg delaktighet men hög grad av öppenhet. Jag har alltså 

försökt att så lite som möjligt själv medverka i det naturvetenskapliga momentet, men jag har 

informerat om mitt syfte med observationen. Rönnerman (2004) menar att det är en fördel att 

använda videokamera vid observationer. Då kan observatören gå tillbaka och studera händelsen 

igen, utifrån flera olika synvinklar. En annan fördel är att man kan studera samspelet mellan verbal 

och icke-verbal kommunikation (Bjørndal, 2005). Vid användandet av videokamera kan man, enligt 

Lindahl (Pramling Samuelsson & Lindahl, 1999), både se och tolka hur barnen agerar och löser 

problem, samt se hur läraren agerar i förhållande till barnen. I den här studien är det emellertid 

barnen som studeras, även om lärarens agerande påverkar barnens agerande och deras möjligheter 

att uttrycka sig. Nackdelar med videoinspelning kan vara begränsningar av det inspelade materialet 

beroendes på ljudkvalitet, kamerans vinkel eller inzoomning (Bjørndal, 2005). Filmkamerans 

närvaro kan även påverka de personer som observeras på ett negativt sätt, beroendes på hur synlig 

kameran är, hur vana de observerade personerna är vid att bli filmade och vilken grad av tillit det 

finns mellan observatören och de observerade personerna.   

 

2.3 Procedur 

Ett mål var att lärarna i studien skulle genomföra experimentet på ett likvärdigt sätt. Jag ville även 

att lärarna skulle ha samma förhållningssätt gentemot barnen. Lärarna skulle vara medupptäckare, 

se händelsen ur barnets perspektiv och spegla barnets upplevelser och upptäckter. Här är 

samspelsprocessen viktig för att det ska bli en lustfylld lärandesituation (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2003 s.22). Lärarna skulle även locka och utmana barnet att fundera vidare i nya 

banor. Det gör lärarna genom att visa intresse för det barnet har att berätta, utan att ge uttryck för att 

något av barnens föreställning är mer rätt än någon annans (Doverborg & Anstett, 2003 s.100). 

Genom att benämna det barnen upptäcker och ställa följdfrågor, kan lärarna få barnen att reflektera 

vidare.  

 

Ett annat mål var att lärarna skulle försöka ge alla barn samma uppmärksamhet. Förhoppningen var 

att lärarna skulle ge flickor och pojkar samma förutsättningar till lärande under experimentet. 

Lärarna i studien hade innan genomförandet fått instruktioner om att särskilt tänka på att involvera 

flickor och pojkar lika mycket i konversationerna. Lärarna skulle ge alla barn samma 

uppmärksamhet och ge både flickorna och pojkarna lika mycket frågor och kommentarer, vilket 

lärarna också gjorde. I de flesta grupper rådde det ingen större skillnad mellan frekvensen av frågor 

riktade till flickor och till pojkar.  

 

En förutsättning för att lärarna skulle kunna genomföra experimentet på ett likvärdigt sätt, var att de 

blev helt informerade om experimentets syfte och tillvägagångssätt. Lärarna hade innan 

genomförandet av experimentet och observationen fått skriftlig information om hur experimentet 

skulle gå till (bilaga 1 och 2). Hur pass pålästa och förberedda de tre lärarna var inför experimentet 

skilde sig däremot åt, men lärarna var överlag väl förberedda. Mina möjligheter att tala med lärarna 

innan experimentet var också skiftande och överlag begränsat, då lärarna även innan genomförandet 

hade ansvar för barnen.  

 

Experimenten i grupp 1 och grupp 2 genomfördes samma dag, direkt efter varandra, av samma 

lärare. Grupp 2 fick mer tid till experimentet än vad grupp 1 fick. Det var inte samma stress att 

hinna färdigt inom en viss tid där, jämfört med i grupp 1. Experimenten i grupp 3 och grupp 4 

genomfördes samma dag av två olika lärare. Det fanns ingen stress att avsluta och hinna färdigt 

inom en viss tid i någon av de grupperna. Samtliga experiment genomfördes under förmiddagen, 

grupp 1 och 2 på en tisdag och grupp 3 och 4 på en fredag. I en av grupperna var det ett barn som 

stundtals hade svårt att koncentrera sig då det tänkte på vad som skulle hända efter förskoledagen, 

vilket påverkade hela den gruppen. 
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Jag hade förberett experimentet med material. En av lärarna, Anette, hade även hon tagit fram 

material till experimentet. Barnen fick placera sig vid ett lågt bord med låga stolar anpassade för 

barn. Barnen fick själva välja hur de skulle sitta vid det rektangulära bordet. Läraren som höll i 

experimentet satte sig vid kortändan av bordet i alla fall utom i grupp 4, som bara bestod av tre 

barn. Då satte sig läraren, Cecilia, bredvid ett av barnen vid bordets långsida. Grupp 1, 2 och 3 var i 

ett rum som var väl bekant för barnen, medan grupp 4 var i ett rum där barnen inte hade så stor vana 

att vara. 

 

På bordet stod en genomskinlig låda fylld med vatten till tre fjärdedelar. I grupp 1 och 2 användes 

en stor genomskinlig rund bunke som låda. I grupp 3 och 4 hade lådan formen av ett rätblock. På 

bordet stod också en bricka full med olika föremål som barnen kunde testa i vattnet.  

 

Föremål: stor sten, liten sten, kotte, frigolitbit, kork, legobil, matsked i metall, pennstump, krita, 

stearinbit, makaron, nypon, morot, äpple, potatis, badboll, tennisboll, spik, träkloss, sax, glasburk, 

glasburk med lock, plastflaska. 

 

Innan observationen hade lärarna informerats om tillvägagångssättet vid experimentet (Bilaga 2). I 

brevet till lärarna stod att läraren först skulle prata med barnen om begreppen flyta och sjunka. 

Barnen skulle sedan turas om att genomföra försök.  

Arbetsgång: 

1. Barnet väljer ett föremål 

2. Barnet ställer en hypotes, gör en gissning. Fråga: Vad tror du kommer att hända? 

3. Barnet genomför ett försök. 

4. Barnet reflekterar över utfallet.  

Läraren sammanfattar sedan experimentet tillsammans med barnen. Hur upplevde de experimentet? 

Lärde de sig något? Hade de roligt? Vad var mest spännande? 

 

När experimentet genomfördes under ledning av läraren observerade jag med hjälp av filmkamera. 

Jag upplevde inte att barnen blev så störda av mitt filmande. Det var själva experimentet som 

barnen fokuserade på. Inget barn frågade mig varför jag filmade eller uttryckte någon ovilja 

gentemot det. Två barn i två olika grupper tittade vid ett tillfälle upp på min kamera. Ett av de 

barnen avbröt det han höll på att säga vid det tillfället. Under filmandet stod jag upp för att kunna 

förflytta mig i rummet och få en så bra vinkel som möjligt. Jag filmade hela experimentet från att 

barnen satte sig vid bordet till att barnen gick därifrån. Experimentet pågick i genomsnitt i 30 

minuter i vardera grupperna. Filmandet kompletterades med några anteckningar av vad barnen sa 

efter experimentet, samt med uppgifter som framkom vid samtal med lärarna. 

 

Efter genomförandet av observationerna renskrevs kommunikationen ordagrant från filmerna. Det 

gjordes också anteckningar av hur barnen agerade, där även nickningar och annan icke-verbal 

konversation ingick. Alla personnamn i studierapporten är, som tidigare beskrivits, tagna. 

 

2.4 Analysmetoder 

All analys bygger på det filmade materialet och renskrivningen av observationerna från det. 

 

Barnens resonemang 
För att få svar på frågan hur förskolebarn resonerar kring ett naturvetenskapligt moment, har det 

gjorts en analys av de olika observationerna med en fenomenografisk ansats. Det är alltså alla 
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variationerna av de resonemang och slutsatser barnen har, som har studerats. Det har även gjorts en 

analys av de olika verbala konversationer som utspelar sig under experimenten.  

 

Den lämpligaste analysmetoden av det verbala materialet är att etablera ett mönster av innehållet i 

konversationerna (Havu-Nuutinen, 2005). Analyskategorier har därför skapats utefter det material 

som samlats in under observationerna.  

 

Ett av syftena med själva experimentet var att barnen skulle få en utökad kunskap om densitet 

(Bilaga 2). Därför har en analys av barnens begreppsuppfattningar gjorts. Analysen av barnens 

förståelse av fenomenet varför något flyter eller sjunker, är inspirerat av Howe m.fl. (1990) och 

Havu-Nuutinen (2005). Barnens förklaringar till varför något flöt eller sjönk delades in i de 

kategorier som finns beskrivna i tabell 3. Analysen är baserad på barnens och lärarens samtal under 

experimenten. Studien fokuserar här på innehållet i barnens svar, inte på form eller funktion. 

Innebörden i barnens resonemang har först tolkats och sedan kategoriserats. 

 

 

Tabell 3. Kategorier av barns förståelse av fenomenet varför något flyter eller sjunker (Havu- 

 Nuutinen, 2005) 

 

(1) Irrelevanta och 

icke 

vetenskapliga 

förklaringar 

 

Barnet nämnde inga fysiska egenskaper eller svaren var irrelevanta 

för fenomenet varför något sjunker eller flyter. 

 

(2) Irrationella 

motiveringar 

 

 

 (2a) Motiveringarna baseras endast på vikten av föremålet. Barnet 

uppgav argument bara för vikt, även om barnet i vissa fall verkade 

förstå att det inte är den enda anledningen. 

 

 (2b) Fenomenet förklaras med argument om materialets egenskaper 

eller form eller gör hänvisningar till att föremålet innehåller luft. 

Det verkar som om barnet har en intuitiv uppfattning om relationen 

mellan massa och volym (densitet), men begreppen är inte helt 

klara. 

 

 (2c) Svaren består av många egenskaper, och icke-relevanta förklaringar 

används också. Barnet förklarar fenomenet med olika relevanta 

egenskaper baserat på volym. Svaren kan också omfatta irrelevanta 

egenskaper. 

 

 (2d) Motiveringarna är baserade på många relevanta egenskaper. Barnet 

förklarar fenomen med minst två relevanta egenskaper och barnet 

förstår att vikten inte är den enda anledningen till varför något 

sjunker eller flyter. 

 

(3) Vattenrelaterade 

motiveringar 

 

Barnet producerar bevis för varför något sjunker och flyter, genom 

att jämföra vikten av objektet med vikten av vattnet. 
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Utifrån de resonemang som barnen förde har det även gjorts en analys av samspelet mellan barnen 

och mellan barnen och läraren och hur det påverkar barnens begreppsbildning.  

 

Det har även genomförts en analys av de olika samtalsämnen som fördes under experimenten eller 

de kommentarer som deltagarna gjorde. Experimenten pågick olika lång tid i de olika grupperna. 

Därför har endast de tio första minuterna av experimenten analyserats här, för att sedan en 

jämförelse skulle kunna göras mellan de olika grupperna. När det gäller den begreppsmässiga 

förståelsen togs alla förklaringar med som barnen hade under hela experimenten. 

 

En analys av de olika samtalsämnena har gjorts efter de kategorier som Havu-Nuutinen (2005) 

använt sig av. Kategorierna finns beskrivna i tabell 4. Det handlade om begreppsmässiga 

diskussioner (1), tillvägagångssätten under experimentet (2), uttryck som handlade om barnens 

intresse för aktiviteten (3) eller samtal om vardagliga ämnen (4). Här har frekvensen av alla 

meningar i de fyra kategorierna studerats. Meningarna har först tolkats och sedan kategoriserats. 

Det har även gjorts en jämförelse mellan de olika barngrupperna. 

 

Tabell 4. Kategorier av det verbala samspelet (Havu-Nuutinen, 2005) 

 

(1) Begrepp. Dialoger om fenomenet (sjunkande och flytande) och dess egenskaper och 

orsaker. Begreppsmässiga diskussioner av testföremålens egenskaper 

 

(2) Procedur. Dialoger av praktisk karaktär, som handlar om tillvägagångssätt under 

experimentet 

 

(3) Intresseinriktning. Uttryck som handlar om barnens intresse för aktiviteten 

 

(4) Vardagliga samtalsämnen. Konversationer som handlar om andra ämnen än de i 

uppgiften. Här finns även samtalsämnen som deltagarna tar upp, som inte 

uttryckligen handlar om uppgiften men som är underförstått eller delvis berör 

uppgiftens ämnesområde 

 

 

Skillnader i resonemang mellan flickorna och pojkarna 
Till frågan om det fanns skillnader i flickorna och pojkarnas resonemang under ett 

naturvetenskapligt moment, användes resultatet på frågan om barnens resonemang (frågeställning 

1). Det gjordes en jämförelse av flickorna och pojkarnas samtalsämnen och begreppsförklaringar. 

 

Flickor och pojkars möjligheter till ett lustfyllt lärande 
För att få svar på frågan om flickor och pojkar har samma möjlighet till ett lustfyllt lärande under 

ett naturvetenskapligt moment i förskolan, har en analys gjorts av frekvensen av barnens uttalanden. 

Här handlade det inte om innehållet i det barnen sade utan hur ofta de tog till orda under de första 

tio minuterna av experimenten. Först studerades hur ofta de olika barnen besvarade en fråga som 

var ställd till hela barngruppen och hur ofta barnen tog till orda på eget bevåg, utan att någon fråga 

var ställd. Det gjordes även en jämförelse mellan flickorna och pojkarna i de olika barngrupperna. 

 

Hur ofta barnen fick tillsägelser under hela experimenten studerades, liksom hur ofta barnen 

skrattade eller log. Här gjordes även en jämförelse mellan flickorna och pojkarna. Det gjordes också 

en analys av hur pass barnen tilläts slutföra ett resonemang eller ett försök, eller om de blev 

avbrutna. 
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Sist analyserades hur pass aktiva barnen var under experimenten i att genomföra försök. Det 

handlade då om hur ofta ett barn agerade utan att ha blivit ombedd till det. Även här gjordes en 

jämförelse mellan flickorna och pojkarna. 
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3 RESULTAT 
Under experimentet fick barnen uppleva och utforska ett naturvetenskapligt fenomen. Fenomenet 

handlade om varför något flyter eller sjunker. Barnen fick möjligheter att undersöka, upptäcka, 

reflektera och resonera kring det naturvetenskapligt fenomen. Barnen fick även möjligheter att 

ställa hypoteser, reflektera över resultatet och dra egna slutsatser. 

 

Genomförandet av experimentet bidrog till att barnen fick erfarenheter av ett naturvetenskapligt 

arbetssätt, barnen fick sätta ord på sina funderingar, för att på så sätt bli delaktiga i sin 

lärandeprocess. 

 

3.1 Förskolebarns resonemang kring ett naturvetenskapligt moment. 

Under experimenten utspelade sig flera olika sorters samtalsämnen, inte bara angående fenomenet 

flyta/sjunka. 

 

Samtalsämnen om begrepp (1) kunde röra sig om att förklara orden flyta och sjunka. Det kunde 

även röra sig om att benämna ett föremål, ange föremålens egenskaper såsom vad ett föremål bestod 

av för material, föremålets tyngd eller storlek samt om föremålet innehöll luft eller vatten. Det 

kunde även röra sig om frågan varför något flöt eller sjönk. 

 

Samtalsämnen om proceduren (2) kunde handla om vilket barn som var på tur att genomföra ett 

försök eller vilket föremål som barnet skulle välja att undersöka flytförmågan hos.  

 

Uttryck som handlar om barnens intresse för aktiviteten (3) kunde röra sig om tillrop såsom ”Ja!”, 

”Nej!”, ”Titta!” och ”Jag hade rätt!”.  

 

De vardagliga samtalsämnena (4) kunde röra sig om att ett barn berättade vem som skulle komma 

och hämta det från förskolan idag. Det kunde även röra sig om fysikaliska undersökningar som inte 

handlade om fenomenet flyta/sjunka, utan till exempel om vilka föremål som rörde sig fortast från 

ena sidan av baljan till den andra om barnet gav föremålen samma knuff. 

 

Det var en högre grad av struktur i början av experimenten och en lägre grad av struktur mot slutet, 

där arbetssättet blev mer friare.  

 

Samtalsämnenas procentuella fördelning i de fyra observationsgrupperna finns sammanställt i figur 

2. Här har samtalsämnena under de tio första minuterna av experimenten i de fyra grupperna 

studerats. De flesta samtalsämnen handlade om begreppsförklaringar (1), i alla grupper utom i 

grupp 3. Där handlade många samtalsämnen om vems tur det var att genomföra ett försök, kategori 

(2). Även om de flesta samtal handlade om begrepp i grupp 2, så handlade även här många samtal 

om proceduren. Samtalen handlade då mest om vilket föremål som skulle testas, och hur föremålet 

skulle testas, till exempel om de skulle hälla vatten i plastflaskan.  

 

När det gäller kategori (3) så består den kategorin mest av glada tillrop mer än av samtal. Utropen 

så som ”Jag visste det!” har ändå ett sammanhang i det verbala samspelet i gruppen. Att andelen 

vardagliga samtal (4) blev så stor som 21% i grupp 3, beror på att barnen där undersökte andra 

fysikaliska egenskaper hos föremålen än just deras flytförmåga. Till skillnad från de övriga tre 

grupperna, blev andelen samtal där som rörde vardagliga ämnen, större än andelen samtal som rörde 

intresseinriktning för uppgiften (3). I grupp 4 består de vardagliga samtalen (4) mestadels om ett 
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samtal om ett experiment barnen hade genomfört dagen innan. De hade då fått en potatis att flyta i 

vatten genom att tillsätta salt i vattnet.  

 

 

 
 

 

Figur 2. Procentuellt hur stor del av det verbala samspelet som handlade om samtalsämnen inom 

de fyra kategorierna: begrepp, procedur, intresseinriktning och vardagliga samtalsämnen, i de 

fyra observationsgrupperna 

 

 

Barnens begreppsuppfattning 
När det gäller barnens begreppsuppfattning, varför något flyter eller sjunker, gav de flesta barnen 

argumentet att det enbart berodde på föremålets vikt eller enbart på föremålets storlek. Några barn 

hävdade att alla tunga föremål flöt medan alla lätta sjönk, medan några barn hävdade att de lätta 

föremålen flöt och de tunga sjönk. Några barn hävdade att alla stora föremål flöt, medan de små 

sjönk. Inget barn gav den motsatta förklaringen, att de små föremålen flöt medan de stora sjönk.  

 

Barnen kunde pendla mellan olika förklaringsmodeller, beroende på den kontext som just då fanns 

kring barnet och frågeställningen. I tabell 5 har alla barnens förklaringar samanställts. Inget barn 

gav förklaringen i kategori 3 från tabell 3. Den förklaringsmodellen i tabellen togs ändå med för att 

visa på i vilken riktning barnens begreppsutveckling var på väg mot. Barnen hade inte haft 

möjlighet att innan experimentet föra en diskussion om varför föremål flöt eller sjönk. Barnen hade 

med sig sina erfarenheter av vad som kunde tänkas flyta eller sjunka, som de använde sig av i 

(1) Begrepp (2) Procedur (3) Intresseinriktning
(4) Vardagliga 
samtalsämnen

Grupp 1 63% 23% 11% 3%

Grupp 2 45% 36% 15% 4%

Grupp 3 34% 41% 4% 21%

Grupp 4 58% 24% 10% 8%
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diskussionerna kring varför ett föremål flöt eller sjönk eller i diskussioner kring hur de skulle kunna 

få ett föremål som flöt att sjunka. 

 

Tabell 5. De deltagande barnens förståelse av fenomenet varför något flyter eller sjunker, utifrån  

kategorierna i tabell 3 

 

 
1 2a 2b 2c 2d 3 

Grupp 1 
      Viktor 
 

 

 

   Filip 
 

    Dalia 
 

     Elsa 
 

 

 

 

  Grupp 2 
      Milo 
 

  

   Astrid 
 

 

 

 

  Rut 
 

 

    Klara 
 

  

   Grupp 3 
      Olivia 
  

  

 

 Maja 
   

   Hugo 
 

    

 Erik 
 

  

 

  Grupp 4 
      Julia 
 

  

   Elias 
 

 

 

   Oskar 
 

   

   

 

Filip, i grupp 1, använder både argument från sin erfarenhetsvärld och argumentet om luft då han 

förklarar varför en badboll flyter (kategori 2b i tabell 3): 

 

Anette: Filip då? Har du någon erfarenhet av något som flyter eller sjunker? 

Filip: En boll. 

Anette: En boll. Vad tror du att en boll gör? 

Filip: Den har mycket luft i sig. 

Anette: Den har mycket luft i sig. Vad kommer det att innebära? Vad betyder det?  

Filip: Vad då? 

Anette: Om den har mycket luft i sig, som den här bollen, tror du att den kommer att flyta eller  

 sjunka då? 

Filip: Flyta.  

Anette: Flyta tror du, för det har du erfarenhet av? 

Filip nickar. 

 

Barnen använde ofta sina vardagliga erfarenheter i diskussionerna under laborationstillfället. Här är 

ett exempel från grupp 2: 

 

Anette: Hörni, vad tror ni händer om man stoppar den här glasburken med lock på i vattnet? 
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Milo: Sjunker! 

Anette: Den sjunker. Varför då? 

Milo: För att den är tung. 

Anette: För att den är tung. Nu stoppar vi ner den för att se. (Sätter glasburken med lock i 

 vattenbaljan. Glasburken flyter) 

Rut: Nä! 

Milo:  För tänk på en melon! Den kan flyta fast den är så tung. 

Anette: Ja, konstigt. 

Astrid: Inte om den är liten. 

Milo:  Jo, även om den är hel. 

 

Här argumenterar Milo i enlighet med kategori 2a i tabell 3, att något sjunker på grund av dess 

tyngd. Han verkar dock ändå förstå att ett föremåls vikt inte är den enda faktor som gör att ett 

föremål flyter eller sjunker. Astrid har här däremot uppfattningen att storleken är den enda faktorn, 

då hon hävdar att en liten melon, som då också väger mindre en stor, sjunker (Kategori 2c i tabell 

3). Andra hänvisningar till erfarenhetsvärlden kunde vara att till exempel stenar och sand ligger på 

botten av sjön. Några barn gjorde kopplingar till barnprogram på TV, där de undersökt vad som 

flyter eller sjunker. 

 

   

 

Bild 1. Jämförelse i flytförmågan hos två glasburkar, en med och en utan lock 

 

Flera av barnen nämnde luften inne i föremålen, men inget av barnen förklarade varför luft påverkar 

flytkraften. Luft tycktes vara en av de grundläggande orsakerna till att ett föremål flöt, tillsammans 

med viktorsaken eller volymorsaken. Ett fåtal barn gjorde kopplingar till vattnets vikt, även om 

begreppen där inte var helt klara. Flera barn verkade ha en intuitiv förståelse för om ett föremål 

skulle flyta eller sjunka, beroende på dess volym och vikt. Men bara ett fåtal barn kunde bygga en 

definition som inbegrep volymens roll i förhållande till vikten. Här är ett exempel från grupp 3 då 

Olivia resonerar kring varför frigolitbiten flyter: 
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Benita: Varför vart det så tror du? 

Olivia: Därför den är lätt och den är.. 

Erik: Benita! 

Olivia: ...den är, den är så stor och lätt. 

 

Barnen var överlag motiverade och engagerade under experimenten. Ofta hade barnen riktigt roligt. 

Här är ett exempel från grupp 2: 

 

Anette: Men om vi testar med den här då (Lyfter upp glasburken som inte har lock). Tror ni att  

 den kommer att flyta eller sjunka? (Astrid skakar nekande på huvudet) 

Klara:  Flyta. 

Anette: Den kommer att flyta (Astrid tar upp glasburken med lock ur vattenbaljan). För den 

 måste ju vara lättare för den har ju inget lock, eller? (Refererar till glasburken med  

 lock som flöt) Vad ska vi tro? Vi provar. Hur ska vi sätta i den? Så här? 

Milo:  Ja.  

(Alla barnen häver sig upp mot vattenbaljan när Anette sätter i glasburken. Burken sjunker) 

Anette: Upps! (Skrattar) 

Milo:  Upps! (Alla barnen skrattar) 

Milo:  Jag visste det! För... 

Rut:  Den bara bubbla ner! (Rut, Anette, Klara och Astrid skrattar) 

Anette: Den bara bubbla ner. 

Milo:  Jag sa ju att den sjönk! 

Anette: Den sjönk ju, men titta! Oj, ska vi ta upp den? Rut får prova då.  

(Rut tar upp glasburken) 

Klara:  Oj! 

Rut:  Oj, det kom vatten i den! (Rut, Klara och Anette skrattar) 

Anette: Ja, det gjorde det ju. 

Milo:  Det är för att den inte hade något lock. 

Anette: Jaha, det var därför den inte hade något lock? Det var därför den sjönk.  

(Klara och Rut skrattar fortfarande) 

Klara:  Det kom vatten på mig! 

 

Efter experimenten fick barnen frågan om vad som hade varit roligast och mest spännande. Barnen 

uppgav då de testföremål där de fick störst möjlighet att klura och fundera över fenomenet, eller det 

tillfälle då de skrattade som mest. Här är ett till exempel på det lustfyllda lärandet, nu från grupp 4: 

 

Cecilia: Ska vi prova någon mer sak? (Elias lyfter upp en stor sten.)  

Cecilia: Och vad tror du om den där?! 

Elias:  Sjunker. 

Cecilia: Varsågod att prova. (Elias sätter i stenen i vattenbaljan)  

Elias:  Oj! (Elias och Oskar skrattar. Julia ler)  

Oskar:  Den sjönk! (Slår ut med armarna) 

Cecilia: Den sjönk! 

Elias:  Jaa! För den var tung! (Ler) 

 

Här ser vi att Elias resonemang och förklaring (kategori 2a i tabell 3) är helt beroende av det 

samspel som utspelar sig mellan läraren Cecilia, honom själv, Julia och Oskar. Elias tillämpar 

arbetsordningen under experimentet, med hypotes, försök och reflektion över utfallet. 

 

Lärarna i studien intog rollen som medupptäckare i förhållande till barnen. De försökte se händelsen 

ur barnens perspektiv och speglade barnens upplevelser och upptäckter. När barnen visade 
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entusiasm över ett utfall, visade även läraren entusiasm. Ett exempel på läraren Anettes spegling av 

barnens kommentarer är här hämtat från grupp 1: 

 

(Viktor  tar potatisen och ler.) 

Anette: Vad är det där? 

Viktor: En potatis! 

Anette: En potatis. Tror du att den kommer att flyta eller sjunka? 

Viktor: Flyta!. 

Anette: Flyta. 

Viktor: Eller sjunka. 

Anette: Du är lite osäker på det, vad som kommer att hända? (Viktor nickar) 

Anette: Ah. Och...  Då får vi pröva då kanske. 

(Viktor släpper ner potatisen i vattnet. Potatisen sjunker. Viktor ler.) 

Anette: Oj! Den sjönk! (Viktor nickar och ler) 

Anette: Men varför sjönk den, tror du? 

Viktor: För att den är tung! 

Anette: För att den är tung. Den kändes tung. 

Viktor: Och stor. 

Anette:  Och stor. 

Viktor:  Kanske tjock. 

Anette: Om man jämför med pennan. Är den tjockare eller smalare än pennan? 

Elsa: Smal. 

Viktor:  Tjock. 

Anette: Potatisen är tjockare om man jämför med pennan. Pennan är smal. 

 

Här ser vi hur Anette, genom att upprepa det Viktor säger och sedan ställa följdfrågor, får honom att 

fundera på egenskapsdefinitioner och därigenom på vetenskapliga begrepp.   

 

Barnen lockades och utmanades av lärarna att fundera vidare. Barnen uppmuntrades också att våga 

testa något nytt och att tänka i nya banor. En kommentar som förekom, bland både barn och lärare, 

var ”om man gör så här, då”. Här är ett exempel från grupp 4 där Oskar har funderingar om luften i 

badbollen: 

 

Oskar:  Cissi, vet du, om man tar och pumpar ner den lite mera, då kanske den sjunker! 

Cecilia: Ja. 

Oskar:  Att den inte får så mycket luft. 

Cecilia: Ja, ska du pröva det då? 

Oskar:  Den sjunker, Elias. 

Julia:  Annars flyter den. 

 

Elias för här ett resonemang att något flyter för att det innehåller luft och att om vi tar bort luften ur 

föremålet så kommer det att sjunka (kategori 2b i tabell 3). 

 

Att det vid vissa tillfällen kom irrelevanta förklaringar (Kategori 1 i tabell 3) kunde bero på den 

situation som omger förklaringen. Här är ett exempel från grupp 3, där barnen är upptagna med att 

tävla mellan föremålen, och frågan, varför föremålen flyter, ignoreras eller missförstås: 

 

Olivia: Jag vill tävla med kotten och den här. (sätter i kotten och träklossen i vattenbaljan) 

Hugo: Men är det min tur snart? (tittar ner i baljan)  

Hugo: Kotten kommer först! För den snurra. 

Benita: Vad hände med de då? 
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Maja: Kotten kom först. 

Benita: Mmm. Men flyter de eller sjunker de? 

Olivia: Båda flyter. 

Benita: Varför blir det så? 

Hugo: Men den rullade! 

Olivia: Därför den rullade (pekar på kotten) och den inte (pekar på träklossen). 

 

Barnen var nyfikna och ivriga att genomföra undersökningar. Flera av barnen ville gå händelserna i 

förväg och genomföra försök utan att det uttalat var deras tur. Efter att alla föremål undersökts ville 

några barn fortsätta att genomföra undersökningar av andra föremål än de som ingick i 

experimentet. 

 

Barnen hade utbyte av varandra under experimenten. Deras kommentarer visar att de har lyssnat på 

varandra och varandras argumentationer. Barnens resonemang påverkas av de övriga barnens 

resonemang i gruppen. Här är ett exempel från grupp 4: 

 

Oskar:  Då väljer jag legobiten. (Tar duplobilen) 

Cecilia: Vad tror du då? 

Oskar:  Sjunker. (Sätter ner duplobilen i vattenbaljan. Elias och Oskar skrattar) 

Cecilia: Vad hände? 

Oskar:  Flyter. 

Cecilia: Varför tror du att den flyter? 

Oskar:  Därför att.. 

Elias:  Därför den är tung! 

Cecilia: Flyter tunga saker? 

Elias: Ja. 

Oskar och Julia samtidigt: Ja. 

Cecilia: Och vad är det som sjunker då? 

Elias:  Inga tung, inte så tunga. 

Cecilia: Inga tunga grejer. 

Oskar:  Nä, för de kan inte hålla sig uppe. 

 

Samspelet mellan barnen blir här tydligt då de anammar varandras argumentation för varför något 

flyter. 

 

3.2 Skillnader i flickor och pojkars resonemang kring ett naturvetenskapligt moment 

Det fanns ingen påtaglig skillnad mellan vilka samtalsämnen flickorna och pojkarna hade enligt 

kategorierna i tabell 4. 

 

Det fanns ingen påtaglig skillnad i flickorna och pojkarnas begreppsförklaringar till varför något 

flyter eller sjunker i den här studien. Det var både pojkar och flickor som gav irrelevanta 

förklaringar och det var både en pojke och en flicka som gav den mest avancerade förklaringen 

enligt katagori 2d i tabell 3, där barnen motiveringarna baserades på flera relevanta egenskaper.  

 

Hur många pojkar och hur många flickor som gav de olika förklaringarna finns sammanställt i figur 

3. En pojke eller en flicka kan finnas med i en eller flera av de olika kategorierna. I diagrammet har 

ingen hänsyn tagits till att det var åtta flickor och sju pojkar som deltog i studien. 

 

Av figuren syns att det var fler pojkar än flickor som gav förklaring 2b. Det beror på att det endast 

var pojkar som gav hänvisningar till att något flyter för att det innehåller luft. Flickorna i kategori 
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2b verkade ha en intuitiv uppfattning om relationen mellan massa och volym (densitet), men 

begreppen stod inte helt klara. 

 

 

 

 
 

 

Figur 3. Antal flickor och pojkar som gav de olika begreppsförklaringarna till varför något 

flyter eller sjunker 

 

3.3 Skillnader i flickor och pojkars möjligheter till ett lustfyllt lärande under ett 

naturvetenskapligt moment i förskolan 

Det var lärarna som stod för strukturen i genomförandet av experimentet. Lärarna fördelade ordet 

eller tillät barnen att ibland gå utanför vissa ramar för att testa nya saker. Under experimenten 

ställde lärarna öppna frågor som riktade sig till alla barn i gruppen, förutom de frågor som riktade 

sig till särskilda barn. Exempel på en sådan fråga kunde vara ”Vet ni något som flyter eller 

sjunker?”. I grupp 1 ställdes sex öppna frågor, i grupp 2 ställdes det 18 öppna frågor och i grupp 3 

ställdes det 14 öppna frågor, medan det i grupp 4 ställdes 22 öppna frågor, under experimentens 

första tio minuter. Det ställdes alltså betydligt färre öppna frågor under första delen av experimentet 

i grupp 1, där barnen i större utsträckning genomförde försök i turordning, än i de övriga grupperna. 

Vilka barn som oftast, ibland eller aldrig besvarade en öppen fråga finns sammanställt i figur 4.  

 

Det visade sig att pojkarna besvarade de öppna frågorna i betydligt större utsträckning än vad 

flickorna gjorde. Det mönstret framkom i alla fyra barngrupper. Det gällde både grupp 1 och 3, där 

andelen flickor och pojkar var lika stor, som det gällde i grupp 2, där andelen flickor var störst, och 

i grupp 4, där andelen pojkar var störst.  
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Figur 4. Antal tillfällen då barnen besvarade frågor ställda till hela barngruppen 

 

Om vi beräknar genomsnittet av hur ofta pojkarna respektive flickorna uttalade sig i de fyra 

grupperna, så kan vi få fram den procentuella skillnaden mellan flickorna och pojkarnas svar. I 

grupp 1 svarade pojkarna på 86% av de öppna frågorna och i grupp 2 svarade pojkarna på 76% av 

de öppna frågorna. I grupp 3 och 4 svarade pojkarna på 87% respektive 74% av de öppna frågorna. 

Den genomsnittliga procentsatsen från alla fyra grupperna är att pojkarna besvarade 81% av 

frågorna ställda till hela gruppen, medan flickorna endast besvarade 19% av de frågorna. 

 

Utöver de tillfällen då läraren ställde en fråga, antingen riktad till ett enskilt barn eller till hela 

gruppen, kunde barnen ta ordet själva. Hur ofta barnen uttalade sig under experimentens första tio 

minuter, utan att ha fått en fråga finns sammanställt i figur 5. Det visade sig att de tillfällen då en 

pojke spontant yttrade sig var betydligt fler än de tillfällen då en flicka yttrade sig spontant. I grupp 

1 uttalade sig pojkarna i 72% av de fall då barnen själva tog ordet och flickorna i 28% av fallen. I 

grupp 2 uttalade sig pojkarna i 70% av de fallen, medan det i grupp 3 var i 73% av fallen. I grupp 4 

uttalade sig aldrig flickan, Julia, utan att ha fått en fråga, antingen personligen eller ställd till hela 

barngruppen. Pojkarna däremot uttalade sig spontant vid 11 respektive 16 tillfällen under de första 

tio minuterna. Den totala andelen av hur ofta pojkarna själva tog ordet var 79%, medan det för 

flickorna var 21%. 
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Figur 5. Hur ofta barnen uttalar sig utan att en fråga blivit ställd, antingen till barnet självt eller 

till hela barngruppen 

 

När något barn tog ordet och uttalade sig spontant eller svarade på en öppen fråga, fick de ofta en 

eller flera följdfrågor av läraren. Pojkarna uttalade sig oftare spontant och fick frågor från läraren 

som oftast handlade om det som uppfångat deras intresse. Lärarna försökte ändå se till att ställa lika 

mycket frågor till flickorna som till pojkarna. Frågorna till flickorna kunde komma när det blivit 

stiltje i någon diskussion eller försök, vilket innebar att pojkarna oftare själva fick välja ett 

samtalsämne i sina resonemang tillsammans med läraren, än vad flickorna fick. Samtalen blev 

därigenom mer engagerande för både lärare och barn vid de tillfällena. 

 

Det hände också vid flera tillfällen att en pojke kunde svara på en fråga istället för ett annat barn. 

Här är ett exempel från grupp 4, där Elias svarar istället för Oskar: 

 

Cecilia: Om du tar kottarna då, Oskar. (lägger två kottar på bordet framför Oskar)  

Vad är det för skillnad på de där då? 

Elias:  Den här är mindre och den här är större. 

Cecilia: Oscar. 

Oskar:  Jag tror att den här flyter. 

Cecilia: Ja.  

(Oskar sätter i den stora grankotten i vattenbaljan) 

Oskar:  Jahaha! (sträcker upp händerna) Jag visste det! 
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I genomsnitt tog pojkarna ordet själva eller svarade på en öppen fråga i 80% av fallen, medan 

flickorna tog ordet själva eller svarade på en öppen fråga i genomsnitt i 20% av fallen. Figur 6 

demonstrerar den procentuella skillnaden. 

 

 
 

 

Figur 6. Hur stor del av fallen, då ett barn tog ordet själv eller besvarade en öppen fråga, som 

flickorna respektive pojkarna stod för 

 

I varje grupp fanns det ingen enskild flicka, som tog ordet själv eller svarade på en öppen fråga, 

oftare än någon av pojkarna. Alla enskilda pojkar uttalade sig oftare än alla enskilda flickor. 

 

Det fanns ingen större skillnad i hur ofta en flicka eller pojke skrattade eller log under 

experimenten. Oftast så skrattade flera barn samtidigt, både flickor och pojkar. 

 

Trots att pojkarna uttalade sig betydligt oftare än flickorna, kunde jag inte se någon större skillnad 

mellan pojkarna och flickornas intresse och engagemang för uppgiften. Flickorna gav kommentarer 

som visade att de lyssnat på vad de övriga barnen i gruppen hade sagt. Flickorna visade också att de 

var ivriga att få göra undersökningar. I några av grupperna tog pojkarna för sig mer av den 

undersökande aktiviteten. Det gällde särskilt i den grupp där det var flest pojkar. I gruppen där det 

var flest flickor, grupp 2, syntes inte någon större skillnad i flickorna och pojkarnas aktiviteter. 

 

I en av grupperna blev barnen vid ett flertal tillfällen avbrutna i sina undersökningar och 

förklaringar, både av läraren och av övriga barn i gruppen, oftast av en pojke. Alla barnen i den 

gruppen blev någon gång avbrutna i sina resonemang eller undersökningar, både flickorna och 

pojkarna. Vid ett tillfälle fick en flicka en sarkastisk kommentar av läraren, som flickan återgav till 

läraren vid ett senare tillfälle. Den flickan uppgav vid samtal efter experimentet först att hon hade 

tyckt att det var roligt, men ändrade sig sedan. I de övriga grupperna blev barnen endast avbrutna 

vid ett fåtal tillfällen, men det inträffade vid några tillfällen att barnen inte fick möjlighet att 

förklara varför de trodde att något flöt eller inte. I en av grupperna var det en flicka som aldrig 

enskilt blev ombedd av läraren att förklara varför något flöt. Flickan svarade däremot på någon 

öppen fråga i ämnet. 

 

I observationsgrupperna förekom tillsägelser i olika stor omfattning. Oftast handlade det om att 

vänta på sin tur, eller att fundera färdigt över ett försök innan det var dags för nästa. I en grupp fick 

en pojke en tillsägelse vid ett tillfälle och i en annan grupp fick en flicka en tillsägelse vid ett 

tillfälle. I en av grupperna fick en pojke en tillsägelse vid ett tillfälle och vid ett annat tillfälle fick 

en pojke och en flicka en tillsägelse samtidigt. I en annan grupp fick pojkarna sammanlagt tolv 

tillsägelser och flickorna fick två tillsägelser. Här var det både läraren och barnen som gav 
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tillsägelser. Det var bara i den gruppen, där barnen fick många tillsägelser, som det gick att se att 

pojkarna där fick betydligt fler tillsägelser än flickorna. 

 

På frågan om experimentet hade varit roligt svarade barnen med ett enstämmigt ”Ja!”, i alla grupper 

utom i gruppen där barnen blivit avbrutna och fått flest tillsägelser. I den gruppen var barnen mer 

kluvna till om de tyckte att experimentet hade varit roligt. 

 

3.4 Sammanfattning av resultatet 

Under experimentet fick barnen uppleva och utforska ett naturvetenskapligt fenomen. Fenomenet 

handlade om varför något flyter eller sjunker. Barnen fick möjligheter att undersöka, upptäcka, 

reflektera och resonera kring ett naturvetenskapligt fenomen. Barnen fick även möjligheter att ställa 

hypoteser, reflektera över resultatet och dra egna slutsatser. 

 

Genomförandet av experimentet bidrog till att barnen fick erfarenheter av ett naturvetenskapligt 

arbetssätt, barnen fick sätta ord på sina funderingar, för att på så sätt bli delaktiga i sin 

lärandeprocess. 

 

De flesta samtalsämnen rörde sig om begrepp kring varför något flyter eller sjunker eller om 

egenskapsdefinitioner för testmaterialet. De näst flesta samtalen handlade om proceduren kring 

experimentet. Barnen pratade också om ämnen som rör intresset för uppgiften. Minst pratade 

barnen om vardagliga samtalsämnen. 

 

När det gäller barnens begreppsuppfattning, varför något flyter eller sjunker, gav de flesta barnen 

argumentet att det enbart berodde på föremålets vikt eller enbart på föremålets storlek. Några barn 

kunde föra samman flera argument utan att begreppen stod helt klara. Ett fåtal barn pratade om både 

föremålets tyngd och volym, eller om att föremålet innehöll luft. Något barn gjorde en koppling till 

vattnets vikt, även om begreppen inte var helt klara. 

 

Barnen hade utbyte av varandra under experimentet. Barnens resonemang påverkas av de övriga 

barnens resonemang i gruppen. 

 

Lärarna hade också stor betydelse för barnens begreppsförklaringar. Det var lärarna som lockade 

barnen att tänka vidare och utmanade deras begreppsvärld. Det gjorde de genom att agera som 

medupptäckare och ställa frågor som ”Varför tror du...?”. När lärarna inte ställde sådana frågor, 

gjorde barnen endast undersökningar utan att resonera kring begrepp. 

 

Det fanns ingen påtaglig skillnad i hur flickor och pojkar resonerade under experimentet och inte 

heller i hur avancerade begreppsförklaringar de hade. 

 

Av de fall då något barn tog ordet själva eller svarade på en öppen fråga, var det en pojke i 80% av 

fallen, medan det var en flicka endast i 20% av de fallen. 

 

Pojkarna var i någon utsträckning aktivare under försöken än flickorna. I den grupp där det förekom 

många tillsägelser, var det pojkarna som blev tillsagda i betydligt högre utsträckning än flickorna. 
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4 DISKUSSION 
I det här avsnittet ges först en teoretisk tolkning av resultatet. Därefter följer en diskussion om 

studiens tillförlitlighet. Avslutningsvis diskuteras studiens praktiska tillämpning. Här ges även 

förslag till fortsatt forskning. 

 

4.1 Teoretisk tolkning av resultatet 

Här kommer studiens resultat knytas samman med litteraturgenomgången. 

 

4.1.1 Barnens resonemang under experimentet 
Under experimentet användes ett undersökande arbetssätt, vilket ställer höga krav på lärarens 

didaktiska förhållningssätt. Lärarens självkännedom i sin roll som lärare samt lärarens kunskapssyn 

och barnsyn har stor betydelse för kvaliteten i lärandesituationen (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 

En genomtänkt lärare som reflekterar kring barns lärande har lättare att delta i barnens 

utvecklingsprocess och hjälpa barnen vidare i deras tankegångar (Öhberg, 2003). Lärarna i studien 

var mer medforskare än kunskapsförmedlare i sitt sätt gentemot barnen. Lärarna ställde frågor så 

som ”Varför tror du att det är så?” istället för att säga ”Så här är det”. Det gjorde att barnen var 

delaktiga och aktiva i sina egna lärandeprocesser. Lärarna har en viktig roll i att utmana barnens 

tankar (Björklund & Elm, 2003; Andersson, 2001).  

 

Barnen experimenterade tillsammans i små grupper. Under analysen av observationerna framkom 

att barnen lyssnade på varandras argument och kunde anamma varandras förklaringar till varför 

något flöt eller sjönk. Att lära tillsammans i grupp, där våra tankar påverkas av vår omgivning, är en 

del i teorin om det socialkonstruktivistiska lärandet (Andersson, 2001; Säljö, 2000). Barnen hade 

glädje av varandra under experimentet, både för ökad gemenskap och ökad kunskap. 

 

Barnen fick möjligheter att själva fundera ut hur det förhöll sig med fenomenet varför något flyter 

eller sjunker. Även om barnen inte kom fram till någon fullständig förklaring till fenomenet, så har 

en tankeprocess börjat hos barnen. I Howe, Tolmie och Rodgers studie (1990) visade det sig att de 

kognitiva vinsterna inte nödvändigtvis ägde rum i samband med själva inlärningstillfället, utan 

kunde ske upp till 11 veckor efteråt. Barnens lärande var dock ett direkt resultat av den interaktion 

som ägde rum mellan barnen och mellan barnen och läraren vid lektionstillfället. Diskursen under 

studien fungerade som en katalysator för den efterföljande kognitiva utvecklingen. Det troliga är 

därför att även barnen i den här studien kommer att ge mer avancerade förklaringar, om de får 

möjlighet att experimentera och fundera vidare över begreppet. I Havu-Nuutinens studie (2005) 

visade det sig att alla barn utvecklade sin begreppsförståelse under lektionspasset och intervjuerna, 

samt att irrelevanta motiveringar försvann nästan helt. De flesta av barnen i hennes studie 

utvecklade en förmåga att kombinera relevanta begrepp för sjunkande och flytande föremål, samt 

utvecklade sin verbala förmåga.  

 

Att ha fått möjlighet att fundera över ett naturvetenskapligt fenomen, som barnen gjorde i den här 

studien, kan innebära att barnen lättare får en förståelse för fenomenet senare i livet. I Britt Lindahls 

studie (2003) visade det sig att elever som hade ett svar på en naturvetenskaplig frågeställning i 

skolår 5, vare sig det var korrekt, ofullständigt eller felaktigt, hade en högre kvalitativ förståelse för 

fenomenet i skolår 9, jämfört med de som hade svarat ”vet ej”. Det visar att det är betydelsefullt att 

ha fått fundera ut ett svar och en förklaring, för att senare få en djupare förståelse för begreppen. 

Genom att barnen i den här studien har fått experimentera och reflektera över varför något flyter 

eller sjunker, kommer barnen troligen lättare förstå arkimedes princip under sina senare skolår. 
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4.1.2 Skillnader i flickor och pojkars resonemang under experimentet 
För barn i grundskolans senare del visar undersökningar på att pojkarna har större kunskap i fysik 

än vad flickor har (Skolverket, 2004). Pojkar i grundskolans senare del uppger oftare än flickor att 

de har ett intresse för fysikämnet i skolan. Fysik har traditionellt sett varit ett område som 

förknippats med manlighet (Elfström m.fl., 2008). När en kvinna väljer en yrkesbana inom fysiken 

går hon därför in i den traditionellt manliga världen.  

 

Hussénius och Andersson (2010) menar att det inte finns någon typiskt manlig hjärna eller någon 

typiskt kvinnlig hjärna. Istället kan hjärnan tränas till att bli bättre inom olika områden. De menar 

alltså att det inte finns skillnader i nyfödda flickor och pojkars förutsättningar till att utveckla goda 

kunskaper i fysik. I den här studien kring ett fenomen i fysik deltog ett litet antal barn. Av de barn 

som deltog syntes det ingen större skillnad i flickorna och pojkarnas begreppsförklaringar till varför 

något flyter eller sjunker. Det syntes heller inte någon skillnad i flickorna och pojkarnas intresse för 

uppgiften. Hussénius och Andersson (2010) menar att det är miljön och kulturen som påverkar vilka 

förmågor en flicka eller pojke utvecklar. Omgivningens förväntningar har stor betydelse för vilken 

fallenhet en individ har inom ett specifikt område. Om en pojke förväntas vara kunnig i fysik är det 

större sannolikhet att han också blir det. Om en flicka förväntas vara kunnig i fysik och duktig i att 

dra naturvetenskapliga slutsatser, är det större sannolikhet att hon också blir det. Även Fouad m.fl. 

(2010) visar att föräldrarna och lärarnas förväntningar har betydelse för flickors intresse för 

naturvetenskap. Att det inte syntes några skillnader mellan flickor och pojkars begreppsutveckling i 

den här studien, kan därför förklaras av att flickorna och pojkarna troligen hade likartade 

erfarenheter av egna undersökningar av fenomenet.  

 

Då pojkar får högre resultat i fysik i grundskolans senare del än vad flickor får, kan det förklaras av 

att pojkar får större möjligheter till erfarenheter inom det området. För att en flicka ska välja en 

yrkesinriktning inom fysiken krävs att hon får ett intresse och ett självförtroende i ämnet. Fouad 

m.fl. (2010) menar att vi borde satsa på att skapa tillit till den egna förmågan i naturvetenskap hos 

flickor i så unga år som möjligt. Internationella studier visar att när barn får undervisning i 

naturvetenskap under unga år, skapas ett långsiktig intresse för ämnena (Utbildningsdepartementet, 

2009). Andersson m.fl. (2009) menar att naturvetenskap inte är en typiskt manlig aktivitet utan en 

typiskt mänsklig aktivitet, där alla deltagare påverkar utvecklingen till större kunskap om vår 

omvärld. 

 

4.1.3 Flickor och pojkars möjligheter till ett lustfyllt lärande under experimentet 
Genom naturvetenskapliga ämnen kan vi få utrymme för upptäckandets glädje, samt tillfredställa 

lusten att utforska vår omvärld (Skolverket 2008, s.48). Även Persson (2009) menar att barn i 

förskolan har stora möjligheter att hitta lusten att lära inom de naturvetenskapliga ämnena. Här kan 

barnen utforska omvärlden på ett spännande och utvecklande sätt. Vid samtal med barnen i studien 

efter experimentet, uttryckte barnen att de tyckte att det hade varit roligt. Det hade varit mest 

spännande och roligt vid de tillfällen då barnen fick störst möjlighet att klura och fundera över 

fenomenet, eller det tillfälle då de skrattade som mest.  

 

Fouad m.fl. (2010) menar att om barnen upplever att de kan och förstår naturvetenskap, så kan det 

också utvecklas ett intresse för ämnet. Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) 

gör uttryck för en barnsyn som handlar om att se barnet som kompetent. Det handlar om barnets 

egen vilja och lust att lära. Lärarens uppgift att ta tillvara barnets lust och stärka barnets tillit till sin 

egen förmåga. För att ett lärande ska bli lustfyllt måste läraren engagera hela barnet med hela dess 

omvärld i lärandesituationen (Johansson och Pramling Samuelsson, 2003, s. 21). Kreativitet, 

nyskapande och en större förståelse för omvärlden är betydelsefulla delar av det lustfyllda lärandet. 

Vidare menar Johansson och Pramling Samuelsson att en lekfull lärare kan stimulera barnen att lära. 
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Om läraren tar till vara det barnet upplever och ser en händelse ur barnets perspektiv, kan ett lärande 

ske som är fyllt av ömsesidighet, glädje och lust. Lärarna i studien agerade som medupptäckare 

under experimenten, de såg händelsen ur barnets perspektiv och speglade barnets upplevelser och 

upptäckter. Här är samspelsprocessen viktig för att det ska bli en lustfylld lärandesituation 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2003 s.22). Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att barns 

intresse och lust att lära är direkt beroende av lärarens kunskapssyn, barnsyn samt lärarens syn på 

sig själv i sin lärarroll. De anser att lärande skapas genom interaktion mellan omgivning, lärare och 

barn, där lärarens barnsyn och människosyn har en viktig del.  

 

I den barngrupp i studien där det förekom många tillsägelser och barnen ibland blev avbrutna i sina 

resonemang, gav barnen inte uttryck för samma entusiastiska glädje över experimentet som i de 

övriga grupperna. Haugen (2006) menar att det är viktigt att barnen upplever att de blir sedda och 

lyssnade på och att deras försök och ansträngningar värdesätts, för att barnen ska uppleva glädje och 

se sig själva som kompetenta och värdefulla.  

 

Frågan om pojkar och flickor har samma möjligheter till ett lustfyllt lärande under ett 

naturvetenskapligt moment, kan endast besvaras genom en djup analys av observationsmaterialet. 

Här visade det sig att pojkarna yttrade sig betydligt oftare än flickorna. Skillnaden mellan när 

flickorna och pojkarna tog till orda själva, utan en personlig fråga eller tilltal från läraren var 

anmärkningsvärt stora. Pojkarna stod för 80% medan flickorna stod för 20% i de fallen, en struktur 

som gällde alla fyra barngrupper. Det här mönstret har även visat sig i flera andra studier. I Birgitta 

Odelfors studie (1998) framkom att pojkar, inom förskolan, har större möjligheter att uttrycka sig i 

lärarstyrda aktiviteter, såsom under samlingen, än vad flickor har. I Wahlströms studie (2003) 

visade det sig att flickorna fick vänta på sin tur och stå tillbaka för pojkarnas intressen, medan 

pojkarna fick vara huvudpersoner, ta initiativ och tala högt. I hennes studie blev flickor ofta 

avbrutna av pojkar som tog till orda eller krävde uppmärksamhet på annat sätt. 

 

Lärarna i den här studien intog rollen som medupptäckare i förhållande till barnen. De försökte se 

händelsen ur barnens perspektiv och speglade barnens upplevelser och upptäckter. När barnen 

visade entusiasm över ett utfall, visade även läraren entusiasm. Då pojkarna uttalade sig oftare än 

flickorna fick de sammanlagt mer respons från lärarna än vad flickorna fick. 

 

Odelfors (1998) menar att det är lärarnas uppgift att skapa jämlika villkor för att både flickor och 

pojkar ska få samma möjligheter att utveckla sin kommunikativa kompetens. Att skillnaderna 

mellan flickorna och pojkarnas talutrymme var så stort i den här studien, trots att lärarna gav 

flickorna och pojkarna ungefär lika många frågor, kan förklaras av den starka könsstruktur som 

finns i samhället (Hirdman, 2001; Hedlin, 2004; Ambjörnsson, 2004). Hirdman (2001) menar att 

männen har den strukturella makten över kvinnorna. Informanterna i Hedlins studie (2004) ansåg 

att jämställdhet i huvudsak handlade om att behandla alla lika. Men saknar man kunskap om 

könsmaktssystemet, som utgör grunden för hur vi tolkar och behandlar flickor och pojkar olika, är 

den föresatsen omöjlig. Hedlin menar att om man har ett genustänkande så sätter man in kön i ett 

större strukturellt sammanhang som innehåller ett maktförhållande. I SOU 2006:75 står det att 

lärarna tror att de behandlar barnen likvärdigt eftersom de anser sig se till individens olika behov, 

men vid närmare granskning döljer sig en könsstruktur bakom individperspektivet.  

 

Den här studien visar på att det inte enbart går att ge flickor och pojkar samma förutsättningar, 

genom att vid ett tillfälle ge flickor och pojkar lika mycket frågor. Hedlin (2004) skriver att ett 

ojämlikt förhållande av strukturell karaktär måste först förstås och analyseras för att man på sikt ska 

kunna ändra på det. Hedlin påpekar även med hjälp av SOU 1998:6 att forskning visar på att 

jämställdhet först och främst är en fråga om kunskap. Även Elvin Nowak och Thomsson (2003) och 

Hussénius och Andersson (2010) menar att insikt är en förutsättning för förändring.  
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4.2 Studiens tillförlitlighet 

Studien hade tre frågeställningar. Den första handlade om att undersöka hur förskolebarn resonerar 

kring ett naturvetenskapligt moment. Den andra handlade om att undersöka om det fanns skillnader 

i hur flickor och pojkar resonerar kring ett naturvetenskapligt moment. Den tredje handlade om att 

undersöka flickor och pojkars möjligheter till ökad kunskap och ett lustfyllt lärande under ett 

naturvetenskapligt moment i förskolan. 

 

Resultatet bygger på observationer av ett naturvetenskapligt experiment som genomfördes i fyra 

olika grupper. Grupperna genomförde samma experiment och hade fått samma instruktioner om hur 

experimentet skulle gå till. Ett likvärdigt arbetssätt och en likvärdig materialtillgång har 

eftersträvats under experimenten. Instruktionerna var välformulerade och innehöll den information 

lärarna behövde för att genomföra experimentet. Hur pass väl lärarna hade studerat instruktionerna, 

kan ha påverkat resultatets reliabilitet. Alla observationer genomfördes på ett likvärdigt sätt, med 

hjälp av filmkamera, vilket ökar studiens reliabilitet. 

 

För att öka validiteten kunde studien genomföras på fler skolor och i fler grupper med större 

variation i urvalet. Det gäller särskilt den andra frågeställningen, där deltagarna var för få för att jag 

ska kunna dra några större slutsatser av resultatet. Samstämmigheten i resultatet från de båda 

förskolorna tyder ändå på att validiteten varit hög vid besvarandet av fråga ett och tre. 

 

Kategorierna i studien av hur förskolebarnen resonerade vid ett naturvetenskapligt moment är 

hämtade från andra forskningsstudier (Havu-Nuutinen, 2005; Howe m.fl., 1990). Det ökar studiens 

validitet. 

 

Resultatet av barnens begreppsuppfattning om varför något flyter eller sjunker, skiljer sig inte 

nämnvärt mycket från det resultat Havu-Nuutinen (2005) fick i sin förintervju av sexåringars 

begreppsuppfattning. Det visar att den här studien haft en hög validitet på det området. 

 

Alla grupperna hade inte samma könsfördelning. Det har studien tagit hänsyn till i resultatet om 

flickor och pojkars möjligheter till ökad kunskap och ett lustfyllt lärande. 

 

De lärare som medverkade var alla utbildade förskollärare. Studien säger ingenting om barnen 

skulle ha resonerat annorlunda om en lärare av annan yrkeskategori inom förskolan hade genomfört 

experimenten tillsammans med barnen. Studien har ändå en tillförlitlighet i resultatet mellan 

grupperna med tanke på lärarnas utbildning och yrkeserfarenhet. Att läraren i grupp 3, inte hade så 

stor vana att genomföra experiment och andra gruppaktiviteter med just de barnen, kan ha påverkat 

resultatet i den gruppen. Barnen tillhörde ändå den avdelning som läraren arbetade på, och läraren 

hade känt barnen under flera år. 

 

Min närvaro vid observationerna kan ha påverkat studien. Läraren i grupp 1 och 2 hade jag aldrig 

träffat innan observationstillfället, medan jag hade träffat lärarna i grupp 3 och 4. Det kan ha 

påverkat lärarnas villighet att medverka i studien. Jag hade ändå varit tydlig med att deras 

medverkan var frivillig. 
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4.3 Praktisk tillämpning 

När det gäller mitt eget lärande under studien så har det slagit mig hur djupt de strukturer som finns 

mellan könen sitter. Trots att lärarna gav pojkarna och flickorna lika mycket kommentarer och 

frågor, så var det ändå pojkarna som agerade och talade betydligt mer än flickorna. Innan jag 

genomförde studien hade jag tankar om att det med viss möda skulle gå att ordna så att fler kvinnor 

väljer att inrikta sitt yrkesliv inom det naturvetenskapliga fältet, men under studiens gång har jag 

sett de starka strukturer som finns mellan könen. Jag tror ändå att om flickor och pojkar får större 

erfarenheter av naturvetenskap i förskolan, där de får möjlighet att undersöka och reflektera, så ökar 

möjligheterna att de senare i livet kan se naturvetenskapen som en möjlig utbildnings- och 

yrkesväg. 

 

4.3.1 Didaktiska konsekvenser 
Studien kan vara intressant att ta del av för förskolor och förskollärare och även för grundskollärare, 

då särskilt för lärare i de naturvetenskapliga ämnena. Studien kan inspirera förskolor att utöka den 

naturvetenskapliga undervisningen och reflektera över genusfrågor. 

 

Jag tror även att undervisning i naturvetenskapliga ämnen inom förskolan och de tidiga åren i 

grundskolan kan locka fler barn att söka sig till de ämnena senare i livet. Inom den 

naturvetenskapliga undervisningen kan man dessutom få med sig många andra bitar som rör 

barnens kognitiva utveckling. Barnen får möjligheter att reflektera, lyssna på varandra, dra egna 

slutsatser och fundera vidare på hur det förhåller sig med olika fenomen. Att den reviderade 

läroplanen för förskolan betonar målen i naturvetenskap (Utbildningsdepartementet, 2010), är även 

det ett argument att se över och utveckla arbetet i naturvetenskap inom förskolan. 

 

Experimentet där barn får undersöka flytförmågan hos olika föremål anser jag vara ett lämpligt 

experiment att ta till för förskollärare som inte är så vana vid ett naturvetenskapligt arbetssätt. 

 

Talutrymmet för flickor och pojkar i studien skilde sig åt markant. Min egen upplevelse under 

genomförandet av observationerna var inte att skillnaderna var så stora. Men med tanke på att barn i 

tidig ålder verkar ha anpassat sig till traditionella könsmönster, skulle jag förorda en utökad 

kompetensutveckling hos lärare i förskolan och grundskolan kring genusfrågor. Vi behöver få upp 

ögonen och se de strukturer som tidigare varit dolda för oss. 

 

Om lärare i förskola och skola får möjligheter att med hjälp av filmkamera observera sig själva och 

barngruppen i olika situationer, för att därefter analysera resultatet, kan fler upptäcka den 

könsstruktur som vi alla är delaktiga i att upprätthålla. 

 

Det krävs mycket mer forskning inom det här området för att vi ska förstå och komma till insikt, för 

att på så sätt göra förändringar mot ett mer jämställt samhälle. 

 

4.3.2 Förslag till vidare forskning 
Här följer några förslag till vidare forskning: 

 

1. Det skulle behövas mer forskning när det gäller att utveckla metoder för att få flickor och 

pojkar att uttala sig lika ofta under ett lärandemoment i förskolan. 

 

2. Hur upplever barn, som fått mycket undervisning i naturvetenskap under förskoletiden, 

undervisningen i naturvetenskap i grundskolans senare del? 
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3. Om barnen fått mycket undervisning i naturvetenskap under förskoletiden, påverkar det då 

barnens framtida utbildnings- och yrkesval? 

 

4. Det vore intressant att se processen hur barnens begreppsuppfattning utvecklas under flera 

experiment på temat flyta/sjunka. I studien kan ingå intervjuer både innan och/eller efter 

varje experiment, samt på hur barnen resonerar i samband med experimenten. Förslag på 

experiment: 

 

 Barnen fortsätter att undersöka flytförmågan hos föremål som de väljer helt fritt. 

 Läraren tar en stor Pet-flaska med vatten och sätter i olika små förmål medan barnen får 

gissa vilka som kommer att flyta eller sjunka.  

 Barnen får undersöka flytförmågan hos föremål av samma material, exempelvis olika 

stenar eller olika träbitar. 

 Barnen får tillverka en båt av olika material. Kan en båt som består metall verkligen 

flyta, då metall egentligen sjunker? (Persson-Gode, 2008 s.49) 

 Barnen får bygga en båt av play-dohlera. 

 Barnen får undersöka vad som flyter var i olika vätskor. Vätskorna, till exempel matolja, 

vatten och sirap, hälles i samma kärl, varvid föremål med olika densitet nedsänks i 

kärlet. 

 Barnen får en potatis att sväva efter att ha tillsatt salt i vattnet. (Kristina Ekman, 1998) 

 Barnen får undersöka skillnaden i flytförmåga hos en apelsin med skal på och en skalad 

apelsin. (Nationellt resurscentrum för fysik NRCF, 2002a) 

 Barnen får undersöka skillnaden i flytförmågan hos en aluminiumburk med en 

läskedryck som innehåller socker och en aluminiumburk med samma sorts läskedryck 

som innehåller sötningsmedel. (Klas Andersson, 1998) 

 Barnen får jämföra föremål av samma karaktär, till exempel bollar av olika storlekar och 

material. (Havu-Nuutinen, 2005) 

 Tillverka en dykare, av en pipett eller kulspetspenna, som sätts i en Pet-flaska med 

vatten. Skruva på korken. Tryck på flaskan, så sjunker dykaren. Sluta tryck och dykaren 

”simmar” till vattenytan igen. (Nationellt resurscentrum för fysik NRCF, 2002b) 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Brev till förskollärarna 

 
Mitt namn är Annelie Sedin och jag läser jag till förskollärare vid Högskolan i Gävle. Jag är framme 

vid den sista terminen i utbildningen och skall nu göra mitt examensarbete.  

 

Jag kommer att göra en studie om förskolebarns reflektioner kring naturvetenskap ur ett 

genusperspektiv. 

 

Syftet är att uppmärksamma problemet med ett vikande intresse för de naturvetenskapliga ämnena 

för elever i grundskolans senare del och i högre studier. Särskilt finns ett vikande intresse för 

naturvetenskap bland flickor. Jag tror att det är av vikt att börja med naturvetenskap, såsom biologi, 

fysik och kemi, redan i förskolan som en del av det livslånga lärandet. Det är här vi kan fånga upp 

barnens intressen för olika fenomen och uppmuntra barnen att reflektera, undersöka och uppleva 

naturvetenskap. 

 

Studiens genomförande 

Jag kommer att studera barns reflektioner, tankar, kommentarer och slutsatser under ett experiment i 

fysik. Experimentet heter ”Vad flyter och vad sjunker?”, se bifogad fil. För att barnen ska känna sig 

trygga med att uttrycka sina funderingar, är det en fördel om en pedagog som känner barnen väl 

genomför experimentet. Det är här jag behöver din hjälp. En annan fördel med att barnens egen 

pedagog genomför experimentet är att jag får tid att observera det som sker. Jag vill poängtera att 

det är barnen jag ska studera och inte dig som pedagog/förskollärare. Jag kommer att förbereda 

experimentet med material. 

Vid observationen kommer jag att använda mig av videokamera. Efter att jag renskrivit 

observationerna kommer videoinspelningen raderas.  

 

Studien kommer att sammanställas i form av en rapport. När rapporten är klar blir den en allmän 

handling. Inga namn, varken på barn, pedagoger, förskolan eller ort, kommer att nämnas i den 

slutliga rapporten. Experimentet/observationen kommer att genomföras under vecka 41 och 42. Din 

medverkan är frivillig. Jag ber dig snarast meddela om du vill deltaga i studien eller ej. 

 

Jag skickar med laborationen i bifogad fil. Om du har några funderingar, hör gärna av dig till mig 

på nedanstående telefonnummer, alternativt via mail.  

Telefon: 07x-xxx xx xx  Hemtelefon: 026-xxxxxx 

Mail: xxxxxx@xxxx.xx  

 

 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar Annelie Sedin 
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Bilaga 2 

Vad flyter och vad sjunker? 
 

Syfte 
Syftet med experimentet är att barnen ska få uppleva och utforska ett naturvetenskapligt fenomen. 

Barnen ska få möjligheter att undersöka, upptäcka, reflektera och resonera kring ett 

naturvetenskapligt fenomen. Barnen ska även få möjligheter att ställa hypoteser, reflektera över 

resultatet och dra egna slutsatser.  

 

Genomförandet av experimentet bidrar till att barnen får större kunskap om ett naturvetenskapligt 

tankesätt, lär sig sätta ord på sina funderingar, blir delaktiga i sin lärandeprocess samt, i det här 

fallet, lär sig något om ämnens täthet (densitet), arkimedes princip och vattnets egenskaper. 

 

Material 
 En genomskinlig låda med vatten i. 

 Olika föremål, exempelvis; sten, kotte, frigolitbit, kork, legobit, matsked i metall, 

pennstump, stearinbit, mynt, flirtkula, pärla, makaron, morot, äpple, fjäder, flirtkula, spik, 

träbit, sax, radergummi, glasburk 

 

Genomförandet 
 Prata med barnen om begreppen flyta och sjunka. Har de några erfarenheter av något som 

flyter eller om något som sjunker? 

 Låt varje barn välja ett föremål att pröva i vatten. 

 Fråga barnet vad det tror kommer att hända. Be det också förklara varför det tror att det 

kommer att bli så. Fråga ”Vad tror du kommer att hända?”, ej ”Vad kommer att hända?”. 

 Barnet får sedan prova föremålet i vattnet. 

 Diskutera resultatet med barnet; Blev det som du hade gissat? Varför blev det så? 

 Barnen får göra fler försök med resterande föremål. Arbetsgång: 

Barnet ställer en hypotes, gör en gissning. 

Barnet genomför ett försök. 

Barnet reflekterar över utfallet. 

 Sammanfatta experimentet tillsammans med barnen. Hur upplevde de experimentet? Lärde 

de sig något? Hade de roligt? Vad var mest spännande? 

 

Barngruppen 
 Fyra barn, varav två flickor och två pojkar 

 Barnen ska kunna tala och uttrycka sina tankar och funderingar. Lämplig ålder kan vara 3-6 

år. 

 

Förskollärarens förhållningssätt 
 Var en medupptäckare. Se händelsen ur barnets perspektiv. Spegla barnets upplevelser och 

upptäckter. 

 Locka och utmana barnet att fundera vidare, tänka i nya banor, testa något nytt, 

 Försök att ge alla barn samma uppmärksamhet. Ge alla barn lika mycket frågor och 

kommentarer, både flickorna och pojkarna. 
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Naturvetenskaplig förklaring 

Densitet 
Begreppet densitet är bra att använda om man vill ha en fördjupad förståelse för vad som flyter och 

sjunker i vätskor (och gaser). Densiteten för ett ämne anger hur mycket ämnet väger i förhållande 

till hur stor volym föremålet har. Man kan säga att det beror på hur tätt ett föremål är. Ett fast ämnes 

densitet är en kombination av atomernas massa (vikt) och hur tätt packade atomerna sitter. Vanligt 

vatten har densiteten 1,0 g/cm
3
 medan saltvatten kan ha densiteten 1,1 g/cm

3
. 

Densiteten för olika fasta kroppar (även ihåliga), vätskor och gaser beräknas genom att dividera 

massan med volymen. 

Densitet (d), massa (m), volym (V)   d= m/V 

 

Arkimedes princip 
Arkimedes (287 – 212 f Kr) upptäckte varför vissa saker flyter och andra sjunker. Arkimedes 

princip innebär att en kropp som nedsänks i en vätska påverkas av en lyftkraft som är lika stor som 

tyngdkraften på den undanträngda vätskan. Det gäller oavsett om kroppen flyter eller sjunker. 

 

 Figur 1. För att flyta måste lyftkraften (L) vara lika stor som tyngdkraften (F). 

 

Enligt Arkimedes princip måste en kropp ha en densitet som är lägre än vätskans densitet för att 

kunna flyta.  

Det som ska flyta måste tränga undan lika stor massa (vikt) av vätskan som sin egen massa. Om 

man sätter en kanot i vatten som väger 23 kg, sjunker den ner tills den har trängt undan 23 kg (23 

liter) vatten. Om en person som väger 80 kg kliver i kanoten tränger den undan ytterligare 80 liter 

vatten. Det innebär att kanoten sjunker några centimeter. Om fler personer som kliver ner i kanoten, 

sjunker den ytterligare några centimeter. Om kanotens massa blir större än den massa vatten som 

den tränger undan, sjunker kanoten helt.  

En sten sjunker i vatten därför att den massa vatten den tränger undan är mindre än stenens egen 

massa. På en sten är tyngdkraften så stor att den enkelt tränger undan vattnet. En träbit tränger 

undan mer vatten än en badboll, men inte tillräckligt mycket för att komma under ytan. Saltvatten 

har högre densitet än sötvatten. Därför flyter föremål högre i saltvatten. 

 

Ytspänning 
Små föremål och djur, exempelvis skräddare och gem, kan flyta på vatten tack vare ytspänningen. 

Här är det alltså inte arkimedes princip som kan förklara flytförmågan. 

I vatten finns det svaga elektriska krafter mellan molekylerna. De här krafterna orsakar fenomenet 

ytspänning. Krafterna hjälper en skräddare att gå på vattenytan, men om trycket från skräddaren blir 

för stort kan inte ytspänningen hålla uppe djuret, utan det sjunker. 
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Bilaga 3 

Brev till föräldrar/vårdnadshavare 
 

Vill du att ditt barn deltar i en studie vid Högskolan i Gävle, gällande hur förskolebarn resonerar 

kring ett naturvetenskapligt experiment? 

 

Studiens syfte är att öka barns intresse för de naturvetenskapliga ämnen, både flickor och pojkars. 

Studien vill betona att det är viktigt att börja med naturvetenskapliga ämnen, såsom biologi, kemi 

och fysik, redan i förskolan som en del i det livslånga lärandet.   

 

Jag som kommer att genomföra studien heter Annelie Sedin och studerar till lärare mot de yngre 

åldrarna, inriktning förskola mot matematik, naturvetenskap och teknik, på Högskolan i Gävle.  

 

Jag kommer, vid ett tillfälle, att observera barnens tankar, funderingar, reflektioner och resonemang 

kring ett fysikexperiment som genomförs av barnens egen förskollärare. Vid observationen kommer 

jag att använda mig av videokamera. Efter att jag renskrivit observationerna kommer 

videoinspelningen raderas. 

 

Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Observationerna kommer ej att kunna kopplas 

till enskild individ, förskola eller ort i den slutliga rapporten. Studien avrapporteras som ett 

examensarbete inom ramen för lärarutbildningen. 

 

Med anledning av att denna studie kommer att genomföras i ditt barns barngrupp, behöver jag ditt 

medgivande. Deltagandet är frivilligt och du kan muntligt ta tillbaka ditt medgivande utan 

förklaring. Om du gett ditt medgivande kan ditt barn ändå välja att inte deltaga under 

fysikexperimentet om han/hon inte vill det. 

 

Vid frågor eller funderingar angående studien, kontakta gärna mig. 

Annelie Sedin 

Telefon: 07x-xxxxxxx 

xxxxxxxx@student.hig.se 

 

Handledare: 

Jenny Ivarsson 

xxxx.xxx@hig.se 

Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap 

Högskolan i Gävle 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

___  Ja, jag tillåter att mitt barn medverkar i studien 

 

___  Nej, jag tillåter inte att mitt barn medverkar i studien 

 

Barnets namn:___________________________________ 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift:___________________________________ 

 

Datum________ 

Vänligen återlämna ditt svar till förskolan senast xx/xx 
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Bilaga 4 

Bilder 
 

   
Bild 2. Material till experimentet 

 

 
Bild 3. Jämförelse i flytförmåga mellan en badboll och ett äpple. Äpplet tränger undan en större 

mängd vatten än badbollen och flyter därför djupare ner 
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