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Sammanfattning: Den 1 juli 2011 trädde en ny läroplan för förskolan i kraft. Den tillförde en 

tydligare fokus på naturvetenskap i förskolan än tidigare. Syftet med denna studie är att 

undersöka om man genom ett samarbete mellan förskola och simskola skulle kunna uppnå 

olika mål i läroplanen, och då med fokus på naturvetenskap. Totalt 71 simskolebarn har 

observerats i syfte att studera vilka naturvetenskapliga fenomen och begrepp som används, 

samt studerat vilka övningar i vattnet som går att genomföra med barn i olika åldrar för att 

känna på vatten som fenomen.  Det finns inte mycket forskning att tillgå inom ämnet simskola 

eller vattenlek, dock inom området naturvetenskap i förskolan. Denna studie visar att barns 

användning av naturvetenskapliga begrepp är nästan obefintlig och likaså barns hypoteser 

kring fenomenet flyta. Min tolkning är att detta beror på simlärarnas mål med simskolan, dvs 

att man inte har som mål att barn i simskolan ska lära sig om naturvetenskapliga fenomen i 

vattnet.  
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1 INLEDNING 
 

Valet av ämne inför examensarbetet har vuxit fram ur mitt eget intresse för simskola och 

vatten. Jag har valt att undersöka om hur man skulle kunna använda simskolan för att uppnå 

olika mål i läroplanen. Enligt läroplanen ska barnen utveckla förståelse för innebörden i 

begrepp och nyanser. Studien handlar om att barnen får känna på olika begrepp med sin egen 

kropp istället för att försöka bekanta sig med begreppen genom ett planerat tillfälle i 

förskolans lokaler. I vattnet kan de själva känna hur det är när något flyter, sjunker eller hur 

vattenmotståndet gör att man rör sig i ”slowmotion” under vattnet. Barn som går i simskola 

lär sig inte bara simma, de får en relation till vatten och jag vill undersöka vad detta skulle 

kunna betyda för barnen. Jag är nyfiken på om man skulle kunna låta barnen testa olika 

övningar för att de ska få möjligheten att lära sig om vatten som naturfenomen. Jag vill även 

studera vilka naturvetenskapliga ord och begrepp som kommer till uttryck under en 

simskolelektion.  

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Förskolan ska inte bara lägga grunden för ett livslångt lärande, den ska även vara ett stöd för 

familjerna i barnens utveckling och växande (Skolverket, 2011). Barn med utländsk bakgrund 

ska genom förskolan få hjälp i att utveckla en flerkulturell tillhörighet (Skolverket, 2011). I 

skolverkets rapport Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer vid vatten 

(Lindmark, 2004) har man listat anledningar till varför eleverna inte kan simma. Enligt denna 

rapport anger 37 % av eleverna som inte är simkunniga religiösa/kulturella eller etniska skäl 

som orsak. För att förbättra dessa siffor skulle simskola redan i förskolan kunna vara ett 

hjälpmedel. (Lindmark, 2004). 

I den reviderade upplagan av Läroplanen för förskola står det att förskolan ska hjälpa barnen 

att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och enkla fysiska fenomen, samt samtala om och 

ställa frågor om naturvetenskap. Förskolan ska även jobba för att barnen ska förstå 

innebörden i begrepp och se samband i sin omvärld. De ska få en förståelse för rum, läge och 

riktning (Skolverket, 2011).  
 

När man lär med kroppen jobbar man även mot ett annat mål i förskolans läroplan, att barnen 

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning (Skolverket, 2011). 

Allsidig motorisk träning har stor betydelse för hur barnen uppfattar sig själva och sin kropp, 

vilket i sin tur ger positiva resultat för barnets självförtroende och självkänsla. Det lägger 

grunden för personlig trygghet, vilket är en förutsättning för att barnen ska kunna ta till sig 

undervisningen. (Langlo Jagtoien, Hansen & Annerstedt, 2002). Förskolan ska hjälpa barnen 

att tro på sin egen förmåga att tänka själv och röra sig, genom exempelvis praktiska, sinnliga 

och estetiska aspekter (Skolverket, 2011). 

 

I förskolans uppdrag ingår att barnen ska ges möjlighet att lära känna sin närmiljö 

(Skolverket, 2011). Det kan dock kännas otryggt att som pedagog ta ut barn för att lära känna 

sin närmiljö om miljön innehåller bäckar, sjöar eller andra vattendrag och man har en 

barngrupp som inte är vattenvana.  
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I Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 för årskurs 1-3 står det att 

elever i ämnet idrott och hälsa ske ges förutsättningar att utvecklas genom bland annat lekar 

och rörelse i vattnet, samt att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge. Även om detta 

gäller för årskurs 1-3 så ska förskolan arbeta för ett gott samarbete med förskoleklass, skola 

och fritidshem för att gynna barnens lärande i ett långsiktigt perspektiv (Skolverket, 2011).  

 

1.2 Litteraturgenomgång 
 

1.2.1 Simkunnighetens betydelse 
 

I Sverige har traditionen att lära sig bröstsim som första simsätt varit oerhört stark. Men idag 

ser man nya möjligheter med att både få vattenvana och bli simkunnig i tidig ålder, och att 

detta kan vara beroende av val av simsätt. Eftersom bröstsim är motoriskt väldigt svårt, kan 

det därför vara klokt att börja med crawl som det första simsättet för de yngre barnen. (Sjödin, 

2008). Crawl/frisim ses av många som ett lämpligare och mer lättlärt simsätt att lära ut, 

speciellt när det gäller små barn (Tolgfors, 1977). Man kan nog med stor sannolikhet säga att 

en hög simkunnighet bland befolkningen leder till färre drunkningsolyckor. I Sverige har 

föräldrar, skola och samhälle ett gemensamt ansvar för att lära barn att simma. 

Simkunnigheten varierar kraftigt i Sverige, dels mellan olika kommuner och mellan olika 

skolor men även mellan olika bostadsområden. I flera svenska kommuner har avgiften för 

simundervisning ökat, vilket lett till att föräldrar väljer bort simskola av ekonomiska skäl. 

(Sjödin, 2008). 

Svenska simförbundets definition av simkunnighet:  

Kunna falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, kan 

simma 200m på djupt vatten varav 50m på rygg. (Sjödin, 2008, s. 7) 

Drunkning är faktiskt den tredje vanligaste dödsorsaken bland barn, efter trafikolyckor och 

självtillfogad skada. (Lindmark, 2004). För att förhindra drunkningsolyckor är simkunnighet, 

ökad vattensäkerhet samt övervakningen av små barn absolut grundläggande för att agera 

preventivt och förhindra/undvika eller minimera dessa olyckor i framtiden. (Socialstyrelsen, 

2003). 

Det är inte endast vid simning som simkunnighet är av betydelse. Det finns flera 

friluftsaktiviteter som äger rum kring eller på vatten där vattensäkerhet och simkunskap är 

mycket viktiga, som paddling, dykning, forsränning, isjakt och långfärdsskridskor. Då detta är 

en viktig baskunskap för alla, inte minst barn och unga anser SOU att denna kunskap bör 

barnen få så tidigt i livet som möjligt. De anser därför att vattensäkerhet borde vara ett 

uppdrag för både förskolan, förskoleklassen och skolan. (Socialstyrelsen, 2003). 

Ett sätt att kunna öka simkunnigheten och vattenvanan är att öka samarbetet mellan skolan, 

simhallen och simförbundets lokalförening. För att detta ska fungera ställer det naturligtvis 

krav på att skolan och badhusets personal samarbetar och att simförbundets lokalförening 

eller badhuset kan erbjuda utbildade simlärare. (Socialstyrelsen, 2003). 
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1.2.2 Vad säger läroplanen om simkunnighet?  
 

I grundskolans kursplan för årskurs 5 framgår att eleven ska kunna simma 200 meter, varav 

50 meter på rygg, ha god vattenvana och vara trygg i vattnet (Sjödin, 2008). 

Eftersom det inte finns någon fastställd definition av simkunnighet förekommer det olika 

varianter i skolorna. Många anser att simkunnighet är att kunna simma en viss sträcka, medan 

en del definierar simkunnighet mer som en trygghet i vattnet. Vissa gånger räknar man även 

in att eleverna ska kunna simma klädsim, dyka ner på botten och att kunna flyta. (Lindmark, 

2004). Även om man lärt barnen simma de olika simsätten bör man inte se dem som 

simkunniga förrän de vågar doppa sig utan problem, blåsa ut luft under ytan och vågar titta 

under vattnet utan simglasögon. (Tolgfors, 1977). 

Enligt Svenska Livräddningssällskapet är det dock bara sex av tio kommuner i Sverige som 

följer läroplanen när det gäller simundervisning och deras undersökningar visar också att i 

vissa skolor kan bara två av tio elever simma 200 meter. (Svenska Livräddningssällskapet, 

2011).  

I skolverkets rapport (Lindmark, 2004) har man listat ett antal orsaker till varför eleverna inte 

kan simma. Av de elever som inte har simkunnighet anger 37 % av dessa elever 

religiösa/kulturella eller etniska skäl som orsak till varför de inte kan simma, medan 44 % 

anger medicinska/sociala skäl och 19 % av de icke simkunniga menar att det är av 

ekonomiska/organisatoriska skäl som de inte lärt sig simma. (Lindmark, 2004).  

Till religiösa/kulturella eller etniska skäl räknas: 

”flickor som inte får bada tillsammans med pojkar för sina föräldrar, barn som inte får bada för sina föräldrar, 

barn som är ovana vid vatten och bad, invandrare/asylsökande som endast vistas en kortare tid i landet och på 

skolan, barn vars föräldrar inte kan simma och därför inte vill att barnet lär sig simma, invandrarbakgrund och 

etnicitet.” (Lindmark, 2004, s. 7).  

Till medicinska och sociala skäl räknas: 

”olika fysiska/psykiska sjukdomar och besvär, allergier, handikapp, motoriska problem, koordinationsproblem, 

rädsla, övervikt, dåligt självförtroende, dålig kondition och personlig utveckling.” (Lindmark, 2004, s.6-7). 

Till ekonomiska och organisatoriska skäl räknas: 

”brist på lärare, brist på simlärare, långt till simhall, avsaknad av bassäng i närheten, eleverna behöver mycket 

stöd, hög frånvaro bland eleverna, ovilja och ointresse från eleverna, kostnader i samband med bad, för lite 

träning, brister i teknik, svårt skicka alla till badet, elever med särskilda behov, föräldrar har inte tränat dem, 

föräldrar har inte skjutsat dem till simhallen.” .” (Lindmark, 2004, s. 8). 

I ett förslag från SOU anser man att regeringen bör införa i Läroplanen för förskolan (Lpfö 

98) att barnen ska ges kunskaper om vattensäkerhet, eftersom det behövs ett förtydligande av 

skolans mål för simundervisningen. Om både förskolan och skolan ska jobba aktivt med målet 

för vattensäkerhet krävs det utbildad personal. Även om lärarna i skolan inte har som uppdrag 

att undervisa i ämnet idrott kommer eleverna dock att vistas vid vattnet på andra friluftsdagar 

och idrottsdagar. Där har alla samma ansvar för barnen. (Socialstyrelsen, 2003). 
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1.2.3  Barnet i vatten 
 

När vi befinner oss i vattnet påverkas vi både fysiskt och psykiskt. Vi rör oss lättare i vattnet 

och man kan göra rörelser i vattnet som kroppen inte klarar av på land. Vattenträning är 

dessutom skonsamt för leder och muskler då motståndet i vattnet gör att rörelserna blir 

långsammare. Många känner en frihetskänsla av att kunna röra sig obehindrat i och under 

vattnet. Barn kan uppleva sin kropp annorlunda i vattnet. Att röra sig i vattnet kräver mer 

kraft, och att springa i vatten är som att springa i ”slow-motion”, det kan vara svårt att återfå 

balansen om man tappar den, och att vattnet faktiskt kan bära en när man flyter. (Sjödin, 

2008). 

Vattenvana är grunden för att kunna lära sig att simma. Barn som är vattenvana rör sig 

obehindrat i vattnet och får känna av vattnets positiva egenskaper. Vattenvana tränas genom 

olika områden: förflytta, andas, doppa, glida, balansera, hoppa, flyta och rotera. Att träna på 

att falla i vattnet och få huvudet under vattenytan förbereder barnet för en situation där man 

oplanerat faller i vattnet och klarar att ta sig upp till ytan. Barn som i tidig ålder får vänja sig 

vid vatten på ett behagligt sätt upplever sällan rädsla i samband med vatten. (Sjödin, 2008). Ju 

yngre barnen är desto viktigare är det att träna just vattenvana med dem (Tolgfors, 1977). 

Enligt Tolgfors (1977) har vattenvaneövningarna till uppgift att lära barnen: 

 ”att tåla väta och kyla i vattnet 

 att doppa huvudet och vistas under vattenytan 

 att andas ut under vattenytan med öppen mun 

 att öppna ögonen och se nere i vattnet 

 att uppleva vattnets bärkraft 

 att hålla balansen och glida i horisontalläge 

 att känna vattenmotståndet och utnyttja det 

 att våga hoppa och dyka i vattnet utan ängslan 

 att undvika all onödig muskelspänning” (Tolgfors, 1977, s. 7) 

 

Det är viktigt i simundervisningen att man kan känna hur kroppen ändrar läge när man gör 

olika rörelser, exempelvis vid bröstsim då benen sjunker om man håller huvudet väldigt högt 

över vattenytan. Släpmotståndet blir då större vilket gör att mer kraft behövs. Barnen ska 

alltid sträva efter att vara så strömlinjeformad som möjligt. Man kan träna detta genom att 

skjuta ifrån väggen och göra sig så smal och lång som möjligt. Huvudets position är mycket 

viktig, om det inte ska bromsa farten. (Sjödin, 2008).  Ett barn som spänner sig kommer med 

god sannolikhet att sjunka mot botten. Flytläge kan man finna på både rygg, mage och 

stående. (Sjödin, 2008). Att kunna flyta är inte bara viktigt för simutvecklingen utan även för 

att klara sig längre i vattnet om man faller ur en båt utan flytväst och behöver spara på 

krafterna. Vattentramp i vertikalt läge är ett sätt att träna flytning. När man får mycket 

vattenvana övar man även upp känslan för vatten. Barnen finner både balans i vattnet och hur 

de ska röra kroppen för effektivast föras framåt. (Sjödin, 2008). 

 

 

1.2.4 Krafter i vattnet 
 

Barnen upptäcker att det går fortare och lättare om man minskar motståndet och håller 

kroppen i ett horisontellt läge i vattnet. I vattnet påverkas vi av samma krafter som på land – 

jordens dragningskraft, rotationskrafter och krafter som för oss framåt i vattnet. När barnet går 

på botten och tar sig framåt genom att paddla med armarna använder de sig utav tryckkraften. 
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När barnet skovlar (handen och armen rör sig inåt och utåt sidled i vattnet) håller det sig 

flytande med hjälp av lyftkraften. Rotationskraften är också viktig i simningen. Det tränas 

främst när barnen ska ändra läge i simningen och i balansövningar. (Sjödin, 2008). 

Exempel på några fenomen i vattnet är  

• vattentryck 

• vatten kan göra torra saker våta 

• ytspänning 

• flyta/sjunka 

• avdunstning (NTA, 2004).  

 

 

1.2.5 Barnets utveckling och lärande 

 
En grupp barn i samma ålder kan variera väldigt i längd och vikt. Detta är fullt naturligt. 

(Carlsson, Fagrell, Nederberg & Nyberg, 1985). ”Avvikelser i utvecklingen kan variera med 

upp till två år, så att i en grupp med 6-åringar kan man ha barn med en biologisk ålder från 

fyra till åtta år.” ( Gjerset enligt Langlo Jagtoien, Hansen & Annerstedt, 2002, s. 36). Barn 

utvecklas och mognar olika, därför måste vi anpassa lärandesituationen efter barnens nivå. I 

allmänhet har barn lättare för stora rörelser än för små, och att utföra dessa framåt är lättare än 

bakåt. Diagonala rörelser kan vara svåra att behärska innan man motoriskt ligger på en 

sjuårings nivå. Det är bra att tänka på att små barn kan ha svårt för lägesord, dvs bakom, 

framåt, under, över osv. All motorisk inlärning är beroende av hur bra barnets 

kroppsuppfattning är. Därför behöver barnet först vara medveten om den egna kroppens 

förhållande till omvärlden. (Carlsson et al., 1985). Samordningen av information från sinnena 

syn, hörsel, berörings-, balans-, muskel-, och ledsinnet är grunden för vår kroppsmedvetenhet. 

Även erfarenheter om hur tyngdkraften verkar är en viktig kunskap för motoriken. Genom att 

använda kroppen på ett allsidigt sätt tränar barnen egenskaper som balans, rytm, reaktion, 

rumsorientering, anpassad kraft samt öga-hand och öga-fot koordination. (Langlo Jagtoien, 

Hansen & Annerstedt, 2002). ”Beröringssinnet, led- och muskelsinnet och det vestibulära 

systemet utgör basen i barnets motoriska, perceptuella och språkliga utveckling” (Ellneby, 

2007, s. 53). Det vestibulära sinnet, eller balanssinnet, sitter i innerörat och påverkas när 

huvudet ändrar position. När vi står, går eller åker bil påverkas inte huvudets läge särskilt 

mycket. Men när vi badar, dyker eller simmar stimuleras det vestibulära sinnet kraftigt. När 

detta sker ökar hjärnans vakenhetsgrad och barnet kan koncentrera sig bättre. (Ellneby, 2007) 

 

Vid 3-årsåldern utvecklas grov- och finmotoriska rörelser tillsammans med den mentala 

utvecklingen och förmågan att tolka sinnesstimuli förbättras och barnet blir bättre på att 

utnyttja sinnena. Vid 4-årsåldern går barnet med rotation i rygg och höfter och balansen är så 

god att barnet kan stå på en fot och så smått börja hoppa. (Langlo Jagtoien, Hansen & 

Annerstedt, 2002).  

 

Man kan skilja på barns utveckling och lärande. ”Barn utvecklas genom att de lär sig och de 

lär sig genom att de utvecklas.” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 13).  Lärandet 

kommer till genom att de upptäcker, uppfattar eller ser saker på ett nytt sätt än tidigare. Det 

måste vara meningsfullt för barnet om de ska skapa mening och vilja veta, kunna och förstå 

sin omvärld. Därför måste barnen vara intresserade av det som de vill lära sig. (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000; Johnston, 2005).   

 
”We see the effects of motivating attitudes in curious questioning children, who are 

enthusiastic about exploring the world around them. Without enthusiasm, interest or the 
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drive to want to find out or know about something, learning will be less effective and 

teaching becomes an impossible task.” (Johnston, 2005, s. 95) 

 

Francis (citerad i Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 14) rapporterar att 

föreställningarna man har om vart lärandet skall leda har betydelse för vad man faktiskt lär 

sig. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) diskuterar vidare att barn lär sig genom sitt 

eget engagemang och att pedagogens uppgift då blir att utforma lärandesituationen efter 

barnen erfarenheter så att de måste tänka själva. Läraren kan inte tala om barnet hur denne ska 

tänka, men man kan ställa barnet inför problem där de utifrån tidigare kunskap och 

erfarenheter upptäcker nya lösningar. (Dimenäs, 2001; Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2000; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) 

står det att förskolan ska arbeta med det lustfyllda lärandet. Lust är något vi ofta refererar till 

barnen som lek. (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003).  ”Är då lärande något annat än 

lek?” (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003, s.21).”Det är barnen som erövrar omvärlden, 

vi vuxna kan bara skapa möjligheter för detta genom att vi stödjer, möter och utmanar dem i 

deras lustfyllda lärande.” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, s. 9). Det finns en tanke 

om att hela barnet måste involveras för att det ska ske lärande. Lärandet måste även vara en 

del av barnets egen intention. (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). 

    

Simskolan bör inte bara ses som en tillgång till simkunnighet utan även ett tillfälle att ge 

barnen möjlighet att utveckla sin motoriska färdighet. (Carlsson et al., 1985). För de yngre 

barnen är det positivt att använda liknelser och rörelseramsor i undervisningen. Använd 

termer som barnen känner igen. De behöver enkla och tydliga instruktioner. (Svenska 

Livräddningssällskapet, 2003). Övningar som fungerar bra för barn i åldern 2-5 är: 

 

 övningar där barnen härmar ledaren/läraren 

 övningar där man tränar de stora muskelgrupperna 

 balansövningar 

 repetitionsövningar som byggs på stegvis 

 flyt- och glidövningar 

 doppövningar 

 övningar där man byter riktning/kroppsläge, såsom från mage till rygg och tvärtom 

(Svenska Livräddningssällskapet, 2003). 

 

Barn i fyraårsåldern tycker om att förstå hur saker och ting fungerar, de ställer gärna frågor 

även om de kan ha svårt att formulera svaret på sina egna frågor.  Barn i den åldern är nyfikna 

och känner upptäckarglädje.(Svenska Livräddningssällskapet, 2003). 

 

 

1.2.6  Lärarens roll 
 

Det är en utmaning för förskoleläraren att både se till samhällsuppdraget att alla barn ska 

utveckla olika färdigheter samtidigt som man lär sig se varje barns specifika utveckling. Det 

gäller för arbetslaget att försöka förstå och medvetandegöra på hur de ser barnen och hur de 

möter dem, men minst lika viktigt är att se hur arbetslaget ser på barns lärande och hur man 

jobbar för att nå dit. (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Man kan diskutera på vilket 

sätt som olika faktorer som exempelvis barnantal, lokaler och miljö styr eller begränsar 

verksamheten och om det är något som man vill förändra i verksamheten – vad kan man då 

göra för att förändra? (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). En viktig roll är själva 

attityden som en lärare har mot barnen i sin roll som lärare. När en lärare bemöter ett barn 
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med nyfikenhet och respekt kan lärandeprocessen beröra läraren i lika hög grad som barnet 

(Nordin Hultman, 2005). 

 

Förskolans mål kan endast nås om läraren är flexibel och ständigt är beredd på att ändra sin 

planering och undervisning. Barnens tankar och funderingar kan aldrig tas med i planeringen, 

eftersom att deras föreställningar varierar. (Doverborg & Pramling, 2000; Johnston, 2005; 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Den vuxne har en föreställning om vad 

hon vill att barnen ska lära sig och lägger upp undervisningen därefter. (Pramling 

Samuelsson& Asplund Carlsson, 2003; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Hon/han 

kan gå in i en situation och problematisera om det som barnen visar sitt intresse. Lärandet kan 

alltså ske i alla tänkbara situationer och sammanhang i förskolan. Lärarna kan medvetet 

använda olika situationer som ett tillfälle att lära ut, genom att låta samtalen kretsa kring 

barnens frågor och funderingar. Hur man genomför sin undervisning är olika beroende på 

varje specifikt tillfälle. Det är beroende av barnet, innehållet och sammanhanget. (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006). För att underlätta lärandet är det betydelsefullt om läraren 

känner till barnens intressen och genom dem kan locka barnens nyfikenhet. (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Läraren bör ständigt 

vara uppmärksam på vad som för tillfället intresserar barnen (Dewey, 1980).  

 
Arbetet med barnen är planerat och väl förberett samtidigt som man alltid börjar i 

barns erfarenhetsvärld. Vad vet barn om det här innehållet? Hur tänker eller 

föreställer sig barn något? Genom att läraren har fokus på olika lärandeobjekt ser hon 

också när det sker något spontant som hon kan utnyttja. (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2003, s. 191) 

 

Läraren bör locka barnet med frågor om hur barnet tänker, be dem beskriva eller förklara. Be 

dem förklara hur de menar, varför de gör på ett visst sätt och hur det har kommit fram till 

olika slutsatser. (Johnston, 2005; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). I en 

grupp kan man göra barnen medvetna på likheter och skillnader mellan olika sätt att lösa 

problem. Läraren skapar olika situationer och experiment för att kunna kommunicera och 

problematisera olika innehåll. Det viktigaste är ändå att läraren fångar de spontana tillfällen 

som uppstår. (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). En bra lärare behärskar 

stoffet och kan använda associationer, metaforer och exempel som är meningsfulla för barnen 

(Sjöberg, 2000).  

 

När det gäller naturvetenskap för små barn, måste läraren komma ihåg i vilken värld barnet 

lever (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Allt lärande lär börja där barnet befinner 

sig. Varje ny kunskap sker genom förändring av det som redan finns och läraren måste bygga 

den nya kunskapen på barnets erfarenheter och tidigare kunskap. (Sackes, Trundle, Bell & 

O’Connell, 2011; Sjöberg, 2005).  Det finns många okända begrepp för barnen, men dessa 

kan dock bli synliga för barnet genom de vuxnas hjälp. (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2003). Förskolebarn är beroende av ett meningsfullt sammanhang för att det 

naturvetenskapliga lärandetillfället ska bli givande. Lärarens ansvar blir att prioritera det 

naturvetenskapliga innehållet som anses viktigt och anpassa det efter barnen i barngruppen 

och dessa barns sätt att ta till sig kunskap. Annars är risken stor att det är akten i sig som 

planeras, inte innehållsaspekten och lärarstrategierna. Att undersöka om ett föremål flyter 

eller sjunker kan vara roligt och intresseväckande, men man får inte missa tillfället att lägga 

tidiga kunskaper om fenomenet densitet vid ett sådant tillfälle. (Thulin, 2006). 
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1.2.7  Naturvetenskap i förskolan 

 
När ett litet barn börjar förskolan är den nyfiken och försöker finna ut hur världen fungerar. 

Detta är naturvetenskap, och barnen bekantar sig med det varje dag. Det kan vara att blåsa 

bubblor, studera sniglar eller undersöka vad som flyter respektive sjunker. Små barn 

undersöker omvärlden med alla sina sinnen, titta, lyssna, känna och smaka. De, liksom 

vetenskapsmännen gör egna undersökningar och iakttagelser för att lära sig hur saker och ting 

fungerar. Barn är redo att integrera sig med världen runtomkring dem. (Conezio & French, 

2002; Elm, 2008; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Barns nyfikenhet och 

motivation är den största anledningen till varför man bör börja med naturvetenskap redan i 

förskolan, och lärare behöver bara lära sig att dra nytta av detta. (Björklund & Elm, 2003; 

Johnston, 2005; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006; Thulin, 2011). Det barn uppfattar 

som meningsfullt ”håller kvar” barnen i situationen. (Björklund, 2008). ”Real science begins 

with childhood curiosity, which leads to discovery and exploration with teachers help and 

encouragement” (Conezio & French, 2002. s. 14).  

 

Förskolan är betydelsefull för grundläggande attityder, erfarenheter och kunskap i barnens 

utveckling och lärande. Det finns förhoppningar om att barn som får bekanta sig med 

naturvetenskap redan i förskolan ska få en positiv attityd till ämnet. (Nordin Hultman, 2005; 

Sackes, et al., 2011; Thulin, 2011). Det är viktigt att ge barnen en beredskap för framtiden så 

att de ska kunna delta i offentliga debatter som rör naturvetenskapliga frågor. Många gånger 

kan barnen känna att den naturvetenskapliga undervisningen kräver ett språkbruk som för 

dem är främmande. (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005). Genom att arbeta med 

naturvetenskap har läraren många rika tillfällen att ge barnen bra språkutveckling (Conezio & 

French, 2002). Sutton (citerad i Helldén et al., 2005, s. 28) menar att det är viktigt att barnen 

upplever att språket spelar en stor roll för deras eget lärande och för att kunna diskutera 

naturvetenskapliga fenomen. Istället för att se naturvetenskapliga föreställningar som fakta 

och sanning kan man låta barnen se det som ett resultat av olika forskares tänkande. För att 

driva undervisningen på detta vis krävs ett mer flexibelt sätt att planera undervisningen. 

(Helldén et al., 2005). Naturvetenskaplig verksamhet i förskolan är en kollektiv aktivitet. 

(Conezio & French, 2002; Sackes, et al., 2011; Säljö, 2000). Barn i förskolan ska ges tillfälle 

att observera, formulera hypoteser, experimentera och kommunicera. (Conezio & French, 

2002). Gardner (citerad i Helldén et al., 2005, s. 44) har observerat att barnens intresse ökat 

när de fått jobba undersökande, följa upp och diskutera sina resultat. Hårt lärarstyrda 

situationer och traditionell undervisning hade motsatt effekt. Barnen behöver vara aktiva i 

diskussionerna och försöka komma på egna lösningar för att höja den positiva attityden till 

undervisningen. (Helldén, 2005). Naturvetenskap ska inte presenteras som en ny erfarenhet 

utan värdet ligger i att barnen får tolka sina tidigare erfarenheter. (Dewey, 1980; Sackes, et 

al., 2011). Barnen lär sig utifrån sina egna erfarenheter, och de skapar nya innebörder kring 

saker de upptäckt. (Conezio & French, 2002; Sackes, et al., 2011).  

 

Det är betydelsefullt att introducera naturvetenskapen i meningsfulla sammanhang och att 

samtala med barnen om vad som sker och göra dem uppmärksamma på situationer i vår 

vardag som har anknytning med naturvetenskap. Barnen behöver hjälp att se att ett fenomen 

är just ett naturvetenskapligt fenomen. Många naturvetenskapliga fenomen kan inte ses med 

nakna ögat utan måste synliggöras för att barnen ska se dem och de behöver hjälp med att 

sätta ord på det som sker. (Dimenäs, 2001; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003; 

Thulin, 2006 & 2011). Fröbel (citerad i Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, s. 104) förde 

redan på sin tid (1782-1852) fram att det är viktigt att göra det osynliga synligt.  
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Läraren bör vara klar med vilka drag inom kunskapsområdet som behöver synliggöras för att 

barnen skall förstå. Man behöver inte visa en konkret lösning på ett problem, man kan lika 

gärna göra barnen uppmärksam på saker genom att ställa frågor och låta dem lösa problem. 

(Dimenäs, 2001; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). När det handlar om 

naturvetenskap för just barn så gäller det att lära sig se, lyssna, ställa frågor och stimulera 

barns nyfikenhet. (Gallas, 1995; Thulin, 2011). Both (citerad i Thulin, 2011, s. 39) 

argumenterar att barnens frågor är drivkraften för deras utveckling och menar att det är lika 

viktigt att läraren ställer frågor som att barnen får utrymme för sina frågor. Det är även viktigt 

att reflektera kring iakttagelserna man gjort. (Dimenäs, 2001; Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2003; Thulin, 2011). Lärarens attityd till ämnet anses vara grunden i 

arbetet med naturvetenskap -att läraren förhåller sig positiv och tycker att det är roligt att 

upptäcka tillsammans med barnen. Barnens engagemang uppstår i mötet med andra och 

lärarens viktigaste uppgift blir då att väcka nyfikenhet och utmana barnen. (Björklund & Elm, 

2003; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  

 

Att planera naturvetenskapliga aktiviteter som kan kopplas till varandra är positivt för barnen, 

så som temaarbeten över en längre period. Barnen får då möjlighet att omkonstruera tidigare 

idéer och tankar de haft om olika fenomen. De kan då över tid prova andra och nya idéer som 

finns i barngruppen. Det räcker inte att man konstruerar tillfälliga situationer med 

naturvetenskapliga inslag. (Gallas, 1995). Det är barnens frågor om innehållet som bör styra 

hur arbetet fortskrider. Barn behöver få hålla på med samma tema under lång tid för att kunna 

göra det meningsfullt. När barnen ges tillräckligt med tid och fokus ligger på innehåll och 

förhållningssätt förhindrar det att det naturvetenskapliga lärandeobjektet hamnar i skymundan 

av själva lärandeakten. (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003; Thulin, 2006).  

 

Lenz-Taguchi (2010) skriver om en studie på en förskola i Stockholm där barnen fått 

undersöka olika objekt i skålar som flyter och sjunker. Man menar att de flesta ettåringar är 

intresserade av vatten. (Byrd m fl2007; Lenz-Taguchi, 2010). Lärarna visade barnen hur vissa 

objekt flöt medan andra sjönk. Barnen föreföll exalterade och började själva att undersöka. De 

tittade i sin egen skål och började testa ett objekt efter ett annat. Vissa barn stannade i rummet 

hela 50 minuter, helt uppslukade av vattenexperimentet. Många av de berörda lärarna i 

studien var häpnade över att det gick att utföra så pass många experiment med olika objekt i 

vatten, och att barnen kunde vara fokuserade och stilla medan de utförde experiment. De 

menade att ettåringar är absolut kompetenta nog att experimentera med vatten. I detta fall 

kunde dokumentation visa ettåringars potential att koppla och ta in ny kunskap om relationen 

mellan vatten, materiella ting, densitet, fart och begrepp som flyta och sjunka. (Lenz-Taguchi, 

2010) 

 

Vattenexperiment kan leda till enkla hypoteser om begreppen flyta och sjunka. Många barn 

tror att dessa begrepp är kopplade till vikten på objektet. (Johnston, 2005). ”It will sink 

because it´s heavy.” (Johnston, 2005, s. 44). Dessa tankar utvecklas genom experimenterande 

i förskolan (Johnston, 2005). 

 

 

1.2.8  Begreppförståelse / Språkets betydelse 

  
Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande är språket centralt. Vi blir delaktiga och kan 

samspela med andra. Språket är viktigt för att kunna kommunicera och utvecklas. Genom 

språket kan vi argumentera och utbyta kunskap med varandra. (Björklund, 2008; Säljö, 2000; 

Sjöberg, 2005). Språket hjälper oss att dra slutsatser och att klargöra orsakssammanhang i 
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naturen. (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). När man använder språket i kontext 

tillsammans med andra, för det händelserna framåt och utvecklar dem. Kommunikationen blir 

alltmer språklig, speciellt i de tidigaste åren av barns liv. Språket har betydelse för att skapa 

innebörd och förståelse i händelser som sker mellan barnen och de vuxna. (Björklund, 2008).  

 

En del vetenskapliga ord är hämtade från vardagsspråket men har ändrat betydelse i det 

vetenskapliga sammanhanget. När barnen möter naturvetenskap för första gången vill man 

inte att de känner att deras språk är fel, då kan de lätt bli omotiverade att lära. När vi lär ut de 

naturvetenskapliga begreppen ska det ske på ett sätt som inte kostar barnen sitt egna språk. 

Det är viktigt att läraren använder enklare begrepp om situationen kräver det. (Sjöberg, 2005). 

 

Det är viktigt att läraren låter barnens idéer vara i centrum och utifrån dem skapar en 

diskussion. Barnen kan ha en viss uppfattning om olika begrepp, men det är viktigt att det får 

se lärandet och värdet av att ta till sig det nya. (Helldén, 2005). Att arbeta med olika 

presentationer av fenomen och diskutera dessa är mer effektivt. Även att koppla samman 

fenomen med något i barnens vardag har visats sig vara positivt för inlärningen. (Björklund & 

Elm, 2003; Helldén, 2005; Sackes, et al., 2011) Det är även av betydelse att både barn och 

lärare är involverade i alla led i arbetet; planering, genomförande och utvärdering. (Helldén, 

2005). Barnen själva bygger upp och utvecklar sina begrepp. Om vi vill att barnen ska lära sig 

nya begrepp bör vi associera med någon som barnen redan känner till. Om vi inte bygger 

vidare på de begrepp som barnen redan känner till, så är faran att barnen bygger upp två 

begreppsvärldar, en på fritiden och en i skolan. (Johnsen Høines, 2000; Thulin, 2006). Nya 

begrepp måste få en mening, genom att knytas an till barnens redan existerande begrepp 

(Sjöberg, 2005). Barns och lärares uppfattningar kring ett fenomen kan ofta skilja sig åt och 

detta gör det svårt att förstå varandra. För att möjliggöra ett möte mellan dessa två behövs att 

barnen känner till de språkliga redskap som naturvetenskapen bygger på. (Dimenäs, 2001).  

 

Fleer (citerad i Thulin, 2011, s. 48) visade att lekfullt lärande kan integrera vardagsbegrepp 

och naturvetenskapliga begrepp om läraren är uppmärksam på den kunskap barnen intresserar 

sig för, och stöder detta i en riktning som synliggör naturvetenskapen i interaktionen. Studien 

visade även att lärandesituationen skapas genom att antingen samtala och experimentera eller 

att låta barnen själva utforska kunskapsstoffet. I de situationer då barnen lämnas att utforska 

själva visar studien att lärarna ofta har en helt annan idé om vad barnen skall upptäcka än vad 

som faktiskt sker. I dessa situationer fokuseras inte begreppsutveckling i relation till 

naturvetenskap. Det positiva situationerna är de gemensamma, där barn och lärare verkar 

tillsammans. (Thulin, 2011). Barn bildar själva sina begrepp om ett fenomen. Därför är det 

viktigt att lärarna ser till att de skapar riktiga begrepp (Dewey, 1980). 

 
Den dagliga kommunikationen mellan barn måste ges en djupare betydelse än att endast 

betraktas som ”prat”, Det är utifrån sådana samtal förskolans lärare skapar möjligheter 

för barnen att i samvaro med andra få fördjupa samtalet om de stora naturvetenskapliga 

frågorna och på så sätt lägger grunden till en begynnande naturvetenskaplig förståelse. 

(Björklund & Elm, 2003. s. 156) 

 

Vuxnas sätt att se på små barns språk är avgörande för vilken slags betydelse språket ges. 

Pedagogerna behöver påminnas om att även barnens egna tysta interaktioner i hög grad bör 

uppmärksammas och ses som meningsfulla. Små barn kan få positiva språkupplevelser tidigt 

förutsatt att de får många frågor av läraren i samtalen och att de ges utrymme att svara.  

(Björklund, 2008).  
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Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö, 98) ska alla barn, även de yngsta, ges en möjlighet att 

få utforska enkla naturvetenskapliga fenomen (Utbildningsdepartementet, 1998). Ett sådant 

fenomen skulle kunna vara tyngd och densitet. Tyngd eller tyngdkraft är kraften som ”drar” 

ett föremål mot jorden. (NE, 2011) Med våra sinnen kan vi uppleva vad något väger. Densitet 

kan beskrivas så att olika föremål har en densitet som är högre eller lägre än vatten, sjunker 

eller flyter när de släpps i vatten. Fenomen som flyta – sjunka kan vara svåra för ett barn att 

förstå. Det vill säga själva resonemanget om densitet. Istället för att fokusera på fakta kan 

barn få en mer ytlig förståelse för de fenomen som ligger bakom att flyta – sjunka. (Thulin, 

2011). 

 

Joung (2009) har utfört en studie med syftet att utforska barns vanligast upplevda situationer 

kring "flytande och sjunkande". Författaren menar att dessa begrepp är kända för att vara 

svåra fenomen för barn att bedöma vad som händer och att förstå varför. När barnen fick 

frågan att berätta om något som flyter/sjunker, tog mer är 60 % av barnen upp situationer som 

hände i havet eller i en sjö. Författaren menar även att barn tenderar att tro att storleken och 

vattendjupet inverkar på hur ett föremål flyter. Det har också visat sig att barn ibland bara 

fokuserar på vikten av objektet, är det tungt så sjunker det. (Joung, 2009). 

 

Det finns en samling övningar som barnen skulle kunna få testa på som täcker in många av 

vattnets egenskaper, så att barnen får möjlighet att upptäcka vattnets olika fenomen (NTA, 

2004). Exempel på fenomen är: vattentryck, vatten kan göra torra saker våta, ytspänning, 

flyta, sjunka och avdunstning. (NTA, 2004). När man ligger i vattnet kan man påverkas av två 

krafter; tyngdkraften och lyftkraften. .(Svenska Livräddningssällskapet (2003) sid 4-4). 

 
”Titta” är ett av de vanligaste uttrycken barnen använder när de är starkt engagerade 

och förundras över något eller när de vill påkalla ett annat barns uppmärksamhet på 

det som sker. (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003, s. 142).  

 

Johansson & Pramling Samuelsson (2003) har utfört en studie för att se vilka ord och begrepp 

som kommer till uttryck vid en utflykt till en hönsgård. De uppmärksammar hur barnen 

använder begrepp som uppmanar andra barn till handling. Barnen använder upprepade ord så 

som ”titta” och ”titta här” för att påkalla varandras uppmärksamhet. De yngsta barnen 

använder för dem kända begrepp och upprepar vad de andra sagt. En del barn refererar till 

lärarens ord och till sina egna tidigare erfarenheter. Förskolläraren i studien håller sig i 

bakgrunden och utmanar barnen i de situationer hon finner nödvändiga. Läraren stödjer 

barnens språkliga utveckling i samtalen tillsammans med dem. Utan att ge de rätta svaren 

hjälper hon barnen att bli medvetna om naturvetenskapliga fenomen och sitt eget lärande. 

Barnen talade högt, både med sig själv och med andra. De upprepar uttryck och ord som 

andra säger, samt söker alternativa ord för de rätta och ordnar begrepp efter tidigare för dem 

kända sammanhang. (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). 

 

 

1.2.9  Undervisningsmiljön 
 

Även miljön spelar en stor roll i barnens lärande. De barn som vistas i en tankemässigt 

utmanande miljö utvecklas och ges större förutsättningar för lärande, än de barn som icke 

vistas denna miljö. (Björklund & Elm, 2003; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000).  

Hela förskolan och dess pedagogiska verksamhet är en arena för undervisning. Den 

pedagogiska verksamheten i förskolan sänder budskap om vad som ska äga rum. (Gallas, 

1995; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Miljön bör utformas på ett sätt som gynnas, 

bland annat genom utforskande och kreativitet. När barn skapar sina lekmiljöer kan detta sätta 
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igång deras lust att undersöka samt söka förståelse för enkla naturvetenskapliga fenomen. 

(Nordin Hultman, 2005; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  

 

Det finns en gemensam nämnare för allt praktiskt arbete i naturvetenskapliga ämnen och det 

är att barnen inhämtar egna erfarenheter genom material och utrustning. Arbetet kan antingen 

äga rum inne i ett laboratorium eller ute i naturen. Det kan äga rum i stora grupper, i små 

grupper eller enskilt. (Sjöberg, 2005). 

 

I många engelska förskolor är vattenlek något som prioriterats högt. Det finns alltid vatten och 

sand tillgängligt inomhus. Tack vare detta kan ett meningsfullt tema formuleras kring 

materialet med naturvetenskaplig laddning. (Nordin Hultman, 2005). ”Det kan finnas trattar, 

silar, slangar, såpbubblor, färgat vatten, vattenhjul, vågar, mätredskap, förstoringsglas, 

pincetter, timglas och luppar”. (Nordin Hultman, 2005, s. 80). Förskolan blir inte bara en plats 

för dockor, bilar och lego, den har även inslag av experimenterande. Men de svenska 

förskolorna saknar oftast material med teknisk, naturvetenskaplig eller laborativ laddning för 

lek och lärande. (Nordin Hultman, 2005; Sackes, et al., 2011). Dock sker dessa aktiviteter 

med vatten i de svenska förskolorna vanligen i en liten bassäng. Barnen blir placerade i 

materialet, vattnet eller sanden, och involverar på så sätt större delar av kroppen, med 

betoning på grovmorotiska rörelser och ”hela-kroppen-upplevelse”. (Nordin Hultman, 2005). 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Uppsatsens övergripande frågeställning gäller huruvida det är möjligt att knyta an simskolans 

verksamhet till de mål som finns uppställda i förskolans läroplan. Men då denna 

frågeställning är mycket bred är en avgränsning nödvändig. Följande två frågor kan därför 

sägas vara uppsatsens centrala forskningsmål: 

 

1) Kan olika övningar i vattnet ge barnen möjligheten att lära sig om vatten som 

naturfenomen? 

 

2) Vilka naturvetenskapliga ord och begrepp kommer till uttryck från barnen under en 

simskolelektion? 

 

 

2 METOD 

2.1 Urval 

 

Denna studie utfördes i en mellanstor svensk stad. Totalt var 76 simskolebarn tillfrågade om 

att vara med i studien och bortfallet var lågt då endast fem tjejer hade föräldrar som inte ville 

att deras barn skulle medverka i studien. Således har 71 simskolebarn, från 11 olika grupper, 

varit med i undersökningen. Barnen är mellan tre och nio år och blandade i grupper utifrån 

deras förkunskaper i vattnet. Majoriteten är fem- och sexåringar (se figur 1). 

Könsfördelningen är 30 flickor och 41 pojkar.  
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Figur 1. Antal barn som deltog i observationerna, indelat efter ålder.  

 

Jag har döpt grupperna till nybörjargrupper eller fortsättningsgrupper. I nybörjargrupperna har 

barnen aldrig tidigare gått på simskola. En del av barnen i dessa grupper var väldigt rädda för 

vatten när de kom första tillfället i höst. I fortsättningsgrupperna har barnen gått i simskola i 

en till tre terminer före denna termin. Barnen i fortsättningsgrupperna är inte längre rädda för 

vatten men en del är fortfarande osäkra och litar inte helt på vattnet eller sin egen förmåga. 

Det var 27 barn i nybörjargrupperna och 44 barn i fortsättningsgrupperna. 

 

Barnen kommer från olika kommuner och har skilda tidigare erfarenheter. En del barn har gått 

babysim sedan tre månaders ålder och en del har aldrig tidigare gått i simskola. Även barnens 

vistelse i vattnet på fritiden har sett väldigt olika ut. En del badar flera gånger i veckan med 

sina föräldrar eller andra vuxna, medan en del barn har föräldrar som saknar simkunnighet 

och har aldrig tidigare vistats på ett badhus.  

 

För att uppfylla de forskningsetiska kraven (Johansson & Svedner, 2001) fick föräldrarna 

information om studien inför observationerna och att deltagandet är helt frivilligt. De hade 

även möjligheten att när som helst avbryta sin medverkan innan arbetet publicerats. Jag 

informerade även om att barnen inte skulle nämnas vid namn eller på annat sätt kunna 

urskiljas i undersökningen.  

 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Målet med denna studie var att undersöka om olika övningar i vattnet ger barnen möjligheten 

att lära sig om vatten som naturfenomen, samt vilka naturvetenskapliga ord och begrepp som 

kommer till uttryck från barnen under en simskolelektion. De metoder som jag använt mig 

utav är litteraturstudier och löpande observationer. Svårigheten i denna studie var att finna 

litteratur om barn i vattnet eller om att lära sig naturvetenskapliga begrepp i andra miljöer än 

vid en planerad situation i förskolans lokaler. Som ett stöd för studien utfördes även 

observationer av simskolebarn som går simskola genom just ett samarbete mellan badhus och 

förskola.  Avslutningsvis intervjuade jag några barn i åldern fyra till fem, för att se om de har 

någon djupare förståelse av exempelvis flyta-sjunka-fenomenet. 
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2.3 Procedur 

 

Jag använde mig av litteraturstudier för att få fram teorier om barn inlärning, speciellt i 

naturvetenskap, samt hur de tar till sig nya begrepp så som flyta, sjunka och rotera. Vidare 

använde jag mig utav observationer för att utvärdera de övningar som jag utförde. 

 

Jag visste att jag ville observera mina egna simskolebarn och utformade därför en enkät till 

vårdnadshavare om tillstånd att få observera barnen. En av de viktiga förberedelserna för 

examensarbetet (och som jag förväntade mig kunde skapa vissa begränsningar) var att försöka 

få in alla lappar från föräldrarna så snart som möjligt. Jag informerade föräldrarna i vissa fall 

först muntligt och sedan med information på papper, och i andra fall bara med information på 

papper. En del föräldrar fick hem informationen via e-post först, för att kunna läsa igenom det 

i lugn och ro innan de beslutade om de godkände om deras barn skulle få medverka i studien. 

Barnen tillfrågades aldrig och jag har inte informerat dem om mina observationer. 

Observationerna har skett vid tre tillfällen i veckan under minst tolv veckor. Varje 

undervisningstillfälle var mellan trettio till fyrtiofem minuter långt för barnen. Sammanlagt 

har jag gjort över 60 observationstimmar. Observationerna har tagit plats på olika badhus, 

med olika simskolegrupper och med olika simlärare som ledare. Min roll under de flesta 

observationerna har varit deltagande simlärare och observatör. Jag har alltså befunnit mig i 

vattnet tillsammans med barnen.  

 

För att studera olika fenomen i vattnet utformade jag några övningar som jag testade på mina 

egna simskolebarn. Jag valde att fokusera på att flyta/sjunka, vattnets lyftkraft och 

tryckmotstånd, samt rotera.  

 

Inledningsvis var det jag som visade övningarna för barnen. Efterhand när barnen blivit mer 

förtrogna med övningarna instruerade jag inte barnen i grupp utan nämnde vilken övning vi 

skulle utföra varpå barnen utförde dessa övningar. Medan barnen försökte göra sitt bästa med 

varje övning gick jag runt och instruerade barnen enskilt. Detta gjordes för att visa barnen hur 

de kan utvecklas ytterligare i övningen.   

 

Övningar jag testade med barnen: 

 

Flyta/Sjunka: 

A. Barnet ligger på rygg med flythjälpmedel runt midjan och en ledare håller ena handen 

under ryggen och andra handen under huvudet 

 

B. När barnet vågar slappna av och hittar flytläget kan det ligga stilla på rygg och flyta 

själv 

 

C. Här kan barnet flyta själv. Hon/han ligger på rygg och spänner hela kroppen för att 

känna hur benen sakta sjunker mot botten 

 

Skjuta ifrån: 

D. Barnet står med ryggen mot bassängväggen, sätter upp händerna som en pil ovanför 

huvudet, för upp ett ben mot väggen, böjer ner huvudet och armarna mot ytan och 

skjuter ifrån i horisontellt läge. Här gäller det att barnet lär sig lita på vattnets bärkraft 

och sedan vågar använda den. 
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E. När barnet kan detta går hon/han vidare med att efter frånskjut från väggen rotera 

kroppen 180 grader. Skjuter man ut i magläge roterar man sig till ryggläge, och skjuter 

man ut i ryggläge roterar man till magläge.  

 

Rotera: 

F. Barnet ligger på rygg i vattnet, med armarna utsträckta bakom huvudet och benen 

sträckta neråt så långt de kan. Genom att dra ihop sig själv som en köttbulle och sen 

vicka fram överkroppen så roterar barnet och hamnar på mage, och sträcker där ut ben 

och armar igen.  

G. Del två är att göra samma sak fast tvärtom. Barnet ligger på mage, med armarna 

utsträckta bakom huvudet och benen sträckta neråt så långt de kan. Genom att dra ihop 

sig själv till en köttbulle och sedan slänga huvudet bakåt så roterar barnet och hamnar 

på rygg. Där sträcker barnet ut armar och ben igen. 

 

Jag har även observerat alla 71 simskolebarn, för att undersöka vilka naturvetenskapliga 

begrepp som kommer till uttryck under ett simskolepass. Under ca 80 % av 

observationstimmarna var jag i vattnet med barnen, men en del av tiden gjorde jag 

observationerna från bassängkanten. Då jag var vid bassängkanten kunde jag direkt anteckna 

vad barnen sa, istället för att springa upp och ner ur vattnet när barnen sa något som jag 

bedömde vara intressant. 

 

Jag avslutade min studie med att muntligt intervjua barn om hur de tänker kring fenomenet 

flyta. Det var totalt 35 barn från fyra olika grupper som svarade på frågorna (se bilaga 2). Det 

största antalet barn som intervjuades var fyraåringar och femåringar. Vid intervjutillfällena 

befann vi oss både på land i undervisningsbassängen och i förskolans lokaler. Jag intervjuade 

barnen tre och tre, men de fick räcka upp handen och svara en och en. Innan jag genomförde 

intervjuerna hade jag försökt formulera frågorna så att barnen inte skulle känna att de svarade 

fel eller att jag letade efter ett specifikt svar. Därför valde jag att ställa frågor som ”Hur tror ni 

att man gör när man flyter” och när jag upplevde att barnen fastnade och inte visste vad de 

skulle svara sa jag att man fick gissa på vad man vill. Jag försökte undvika ledande frågor och 

frågor som kunde besvaras med ett ja eller nej.  

 

2.4. Reliabilitet och validitet 

 

Reliabiliteten betyder trovärdigheten i det arbete som har genomförts. Jag anser att 

reliabiliteten över lag är stark då jag observerat så pass många barn under så många timmar. 

Den reliabilitet som observationerna ger kan dock i vissa avseenden vara lite svag. Eftersom 

det finns möjlighet att jag missat en del barn, samt kan ha hört fel då ljudvolymen kan vara 

riktigt hög i en undervisningssimbassäng. Å andra sidan tycker jag att det stora antalet 

observationstimmar och ganska många barn som deltog i undersökningen och har observerats 

under många timmar tillsammans höjer reliabiliteten. I praktiken är reliabilitet aldrig perfekt 

(Johansson & Svedberg, 2004). Om någon skulle göra om min undersökning med andra 

simskolebarn är det inte helt säkert att de skulle få samma resultat som jag fick vid mina 

observationer.  

 

2.5 Analysmetoder 

Jag använde mig utav en korrelationsanalys (Spearman Rank Correlation) i min studie. I en 

sådan analys bör man analysera hela materialet först och sen kan man analysera och se om det 
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finns någon skillnad mellan olika grupper, förutsatt att det finns tillräckligt med datamaterial 

för analysen. 

  

3 RESULTAT 
 

3.1 Kan olika övningar i vattnet ge barnen möjligheten att lära sig om vatten 

som naturfenomen? 

 

3.1.1 Hur många barn lyckades flyta? 
 

Av fyraåringarna var det 5 av 15 som lyckats lära sig flyta utan flythjälp efter tolv tillfällen. 

När de gäller femåringarna var det sju av 20 barn som lyckades flyta. Av sexåringarna var det 

tio av 19 som lyckades med övningen, sex av 14 sjuåringarna och av åtta åringar och äldre var 

det två av tre som lyckades. 

 

Det var en signifikant positiv korrelation mellan barnens ålder och andel av barnen som hade 

lärt sig att flyta vid det sista tillfället på simskolan (r = 0,9, p = 0,037, N = 5, Spearman Rank 

Correlation).  Det finns fem punkter i figuren, men dessa fem medelvärden bygger fortfarande 

på observationer på totalt 74 barn.  
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Figur 1. Andel av barnen som lärt sig att flyta vid det sista tillfället på simskolan. 
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3.1.2 Hur många barn lyckades skjuta ifrån? 
 

Av fyraåringarna var det fyra av fem som lyckats lära sig skjuta ifrån efter tolv tillfällen. När 

de gäller femåringarna var det nio av tio barn som lyckades skjuta ifrån. Av sexåringarna var 

det 17 av 19 som lyckades med övningen, tolv av 14 sjuåringarna och två av tre åtta åringar 

och äldre som lyckades. 

 

Det fanns dock ingen korrelation mellan ålder och den andel barn som hade lärt sig skjuta från 

vid det sista tillfället i simskolan (r = -0,30, N = 5.p = 0.62). 

 

3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

Ålder

0,666

0, 895

A
n
d
e
l 
b
a
rn

 s
o
m

 k
u
n
d
e
 s

k
ju

ta
 i
fr

å
n

 

Figur 3. Andel barn som hade lärt sig skjuta från i förhållande till ålder (vid det sista tillfället i 

simskolan). 

 

 

3.1.3 Hur många barn lyckades rotera? 
 

Av fyraåringarna var det en av fem som lyckats lära sig rotera efter tolv tillfällen. När det 

gäller femåringarna var det fyra av tio barn som lyckades med övningen. Av sexåringarna var 

det tolv av 19 som lyckades, av sjuåringarna var de elva av fjorton, och av åttaåringarna och 

äldre var det två av tre. 
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Det var en signifikant positiv korrelation mellan ålder och den andel av barnen som hade lärt 

sig rotera vid det sista tillfället i simskolan (r = 0,90, N = 5, p = 0,037).  
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Figur 3. Andel barn som lärt sig rotera i förhållande till ålder. 

 

3.2 Vilka naturvetenskapliga ord och begrepp kommer till uttryck från barnen 

under en simskolelektion? 

 

Av 71 barn är det 29 barn som använt begreppet drunknar under simskolan. När deras ben 

sakta sjunkit mot botten har de använt uttrycket ”att deras ben drunknar”. Likaså när de ligger 

på rygg och får vatten i ansiktet har de använt uttrycket ”att de drunknar”. Det var dock hela 

42 barn som har använt begreppet flyter under simskoletillfället. De uttrycker att de själva kan 

flyta eller att simplattan flyter. En pojke på sex år uttryckte sig så här; ”Jag sjunker som en 

sten och nu flyter jag som en gummiboll”, och en femårig tjej menade att ”det blir lättare att 

flyta med platta”. Det var 17 barn som upprepade det som simläraren eller ett annat barn just 

hade sagt. Exempelvis var det en pojke på fyra år som frågade ”vad det är som låter”. 

Simläraren svarar att det är vattnet som sjunker. Då tittar barnet på ett annat barn och säger 

”vattnet sjunker”. Tre barn har använt begreppet flyger när de flyter. En fyraårig pojke la sig 

på mage med armarna utsträckta och sa högt ”nu flyger jag”.  

 

Begrepp som densitet, tyngd, kraft, motstånd har inte nämnts under mina observationstimmar, 

vad jag hört.  
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3.3 Intervjufrågor till barnen 

 

3.3.1 Barns tankar om hur man gör när man flyter 
 

Av 35 barn trodde 20 barn att man behövde flythjälpmedel för att flyta, 15 barn menade att 

man var tvungen att simma/sparka med benen för att flyta och 8 barn trodde att man måste 

ligga på rygg för att flyta. Fyra barn svarade dock att man kan flyta både på rygg och på 

mage. Vidare trodde två barn att man skulle ligga ut med armar och ben som ett x för att 

kunna flyta. En fyraåring svarade att ”man sträcker ut armar och ben och bara flyter”.  

 

 

 
 

Figur 4. Antal barn som svarat hur man gör när man flyter. N=35 

 

 

3.3.2 Barns tankar om varför det är bra att kunna flyta 
 

Av 35 barn svarade 16 barn att de inte visste varför det är bra att kunna flyta. Åtta barn trodde 

att man flöt för annars kunde man få vatten i ögonen eller näsan, samt kunde hamna med 

huvudet under vattnet. Fem barn trodde att om man inte kunde flyta så skulle man drunkna. 

Ett barn i femårsåldern svarade att det är bra att kunna flyta för då har man bra balans. Ett 

annat barn som fortfarande inte fyllt fyra menade att det var bra att kunna flyta för att få 

energi. En sjuåring svarade ”om man är ute på ett hav, och inte orkar simma, då kan man 

flyta”.  
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Figur 5. Antal barn som svarat varför det är bra att kunna flyta. N=35 

 

3.3.3 Barns tankar om hur vattnet kan bära oss 
 

Av 35 barn trodde 23 barn att vattnet kan bära oss för att vattnet är starkt och 19 barn nämnde 

även att det var för att vattnet var tungt. Det var även 13 barn som menade att det var tack 

vare vågorna som vi kunde flyta och 21 barn trodde att det var för att det var så mycket vatten 

i bassängen. Ett barn trodde att det var för att vattnet var som en madrass som vi flöt och ett 

annat barn i femårsåldern svarade ”vattenytan gör att vi flyter det har jag sett på myror i 

brallan”. 

 

 

Figur 6. Antal barn som svarat hur vattnet kan bära oss. N=35 

 
 

3.3.4 Barns tankar om varför en spik sjunker 
 

Av 35 barn trodde 27 barn att det var för att spiken var för liten och lätt som den sjönk. Nio 

barn trodde att det var för att spiken var tjock och hård och sex barn trodde att det var för att 

spiken var av stål/plåt. Ett barn i femårsåldern menade att det var för att stål sjunker. ”Om 
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man lägger en stål-pinne i vattnet så skulle den ha sjönk” förklarade pojken vidare. Ett barn 

trodde att det var för att spiken inte kunde simma och ett annat barn trodde att det var för att 

spiken var hård och vattnet var mjukt som spiken inte kan flyta.  

 

 

Figur 7. Antal barn som svarat på varför en spik inte flyter. N=35 

 

4 DISKUSSION 
 

4.1 Metoddiskussion 
 

Jag anser att observationernas reliabilitet hade höjts om jag använt mig av filmkamera, eller 

befunnit mig på land istället för i vattnet under observationerna. Detta hade dock kunnat 

minska risken för att en del barn inte kom till tals. Dock hade observationstimmarna blivit 

markant färre om jag bara observerat de gånger jag kunnat befinna mig på land.  

 

Miljön i en undervisningssimbassäng är inte ett ultimat rum för en observation, då ljudnivån 

ofta kan vara rätt hög. Det kan även vara svårt att se alla barnen samtidigt då de rör sig runt 

omkring i vattnet. Ett annat störningsmoment är de stora glasrutorna in till bassängen där 

föräldrarna kan stå för att titta på under undervisningstillfället. Detta är något som kan störa 

barnen när de ska göra sina övningar, då det ofta är stora folksamlingar utanför glasrutorna.  

 

Tillförlitligheten i mitt arbete anser jag vara god då jag observerat barn från olika 

simskolegrupper, med olika simlärare och olika förkunskaper. Jag har observerat barn från 

olika stadsdelar och barn i både simskolor i samarbete mellan badhus och förskola, samt 

simskolor drivna av olika simföreningar. För att få högre tillförlitlighet skulle jag kunnat ha 

en kontrollgrupp som inte har gått simskola, och sedan jämföra hur de barnen resonerar om 

t.ex. flyta/sjunka i intervjuerna.  

  

Man skulle kunna tänka sig att resultatet påverkats av att jag delvis har observerat ”mina 

egna” simskolebarn som jag känner sedan tidigare. Jag kan omedvetet ha nämnt 

naturvetenskapliga begrepp för dem och på så sätt ”påverkat” dem. Detta är dock något som 
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jag haft i tankarna innan studien skulle genomföras och agerat för att inte försöka utverka en 

sådan påverkan. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

4.2.1 Kan man knyta an simskolans verksamhet till de mål som finns 

uppställda i förskolans läroplan? 
 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) står om det lustfyllda lärandet. Detta är något 

som jag anser att simskolan verkligen bidrar till. Precis som Lenz-Taguchi (2010) påpekar, så 

är även min erfarenhet att de flesta barnen har ett intresse för vatten. Då är det viktigt att 

läraren förhåller sig positiv till ämnet och tycker att det är roligt att upptäcka tillsammans med 

barnen i vattnet. Detta nämner även Björklund & Elm (2003) i avsnittet Naturvetenskap i 

förskolan. Lärarens attityd är grunden i arbetet med naturvetenskap. 

 

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i barnens utveckling och växande (Skolverket, 

2011). Här spelar ett samarbete mellan förskola och simskola stor roll, då barn som annars 

inte skulle få möjligheten att gå i simskola nu har chansen att få lära sig simma. Exempelvis 

ska barn med utländsk bakgrund enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) få hjälp i 

att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Om föräldrarna själva inte kan simma eller kanske 

inte ens varit i en simbassäng, hur stor är då chansen att barnen lär sig simma? Av egen 

erfarenhet anser jag man kan se en större rädsla hos många av de barnen med utländsk 

bakgrund än hos de barnen med svensk bakgrund. Här skulle förskolan kunna erbjuda barnen 

att komma i kontakt med vatten redan i tidig ålder och skapa en trygghet som barnen som 

senare förhoppningsvis kan leda till simkunnighet.  

 

I bakgrunden man kan läsa om ett annat mål i förskolans läroplan - att barnen utvecklar sin 

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt att förskolan ska hjälpa barnen att 

tro på sin egen förmåga att tänka själv och röra sig, genom exempelvis praktiska, sinnliga och 

estetiska aspekter. (Skolverket, 2011). På simskolan får barnen träna både grov- och 

finmotoriska rörelser. Barnen får uppleva att de själva kan, och att det är dem som bestämmer 

i vattnet. De flesta simskolor strävar hårt efter att barnen ska känna sig trygga i vattnet. 

Langlo Jagtoien, Hansen & Annerstedt (2002) menar att personlig trygghet är en förutsättning 

för att barnen ska kunna ta till sig undervisning. All motorisk träning har stor betydelse för 

hur barnen uppfattar sig själva och sin kropp, vilket i sin tur ger positiva resultat för barnets 

självförtroende och självkänsla (Skolverket, 2011). 

 

I årskurs 1-3 ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att leka och utföra 

rörelser i vattnet, samt att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge (Skolverket, 2011). 

För att senare nå detta mål anser jag att man behöver ge barnen en möjlighet att vistas i vatten 

tidigare än årskurs ett. Om ett barn för första gången i sitt liv besöker ett badhus vid sju års 

ålder, och upplever detta som skräckinjagande, vore det inte bättre att ha börjat tidigare då? Så 

att barnet kan få tid på sig att närma sig rädslan i sin egen tid. Det är kanske även mindre 

press på barnet att gå på simskola med förskolan än att ha simundervisning i årskurs 1-3.  

 

Precis som Sackes, Trundle, Bell & O’Connell (2011) tar upp så bör allt lärande börja där 

barnen befinner sig. Man måste bygga den nya kunskapen på barnets tidigare erfarenheter och 

kunskap. Om ett barn på simskolan lärt sig flyta på rygg helt själv utan flythjälp är det dags att 

gå vidare till nästa steg. Exempelvis att lära sig flya på mage. Min erfarenhet är att när ett 
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barn lyckats med en övning så bör hon/han få gå vidare till en ny övning, även om de andra 

barnen är kvar på den tidigare. Annars tappar barnet lätt fokus och motivation att lära sig mer. 

 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) diskuterar viktigheten i att läraren känner till 

barnens intressen för att kunna locka barnens nyfikenhet. Detta är något jag själv använt mig 

utav i studien. Då jag haft en del barn på simskolan under ett års tid, har jag lärt känna barnen 

så pass att jag kan använda mig utav referenser som jag vet att barnen kan koppla till.  

 

Förskolan ska hjälpa barnen att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och enkla fysiska 

fenomen, samt samtala om och ställa frågor om naturvetenskap. (Skolverket, 2011). Förskolan 

ska även jobba för att barnen ska förstå innebörden i begrepp och se samband i sin omvärld. 

De ska få en förståelse för rum, läge och riktning.(Skolverket, 2011). I övning två och tre får 

barnen öva på att ändra läge och riktning. Av observationerna kan jag utläsa att det ena hållet 

alltid är lättare än det andra att rotera åt för barnen. Antingen är det lättare att ligga på rygg 

och rotera till mage, eller att ligga på mage och sen rotera till rygg.  

  

 

4.2.2 Kan olika övningar i vattnet ge barnen möjligheten att lära sig om 

vatten som naturfenomen? 
 

Jag valde att fokusera på fenomenen flyta/sjunka, vattnets lyftkraft och tryckmotstånd, samt 

rotera. Svenska livräddningssällskapet (2003) anser att övningar lämpliga för barn i åldern 2-5 

år skulle kunna vara just balansövningar, repetitionsövningar som byggs på, flyt och 

glidövningar samt övningar där man byter kroppsläge, såsom från mage till rygg och tvärtom.    

Efter att jag visat barnen övningarna och vi repeterat dem några gånger vet barnen vad som 

ska göras och visar gärna varandra hur de ska göra. Oavsett om det är jag som lärare som 

säger att vi ska göra en övning eller om det är ett barn som föreslår eller frågar efter en övning 

vi tidigare gjort, så blir oftast hela gruppen väldigt engagerade och vill visa mig och varandra 

vad de kan. De övningar vi gjorde var uppbyggda i olika svårighetsgrader och det tror jag 

barnen uppskattar på det viset att även de barn som har det svårt i vattnet kan utföra den 

enklaste delen. Medan ett barn som är trygg och säker i vattnet kan göra svårare delar av 

övningen. Dock tror jag att barnen inte ser övningarna som olika sätt att uppleva vatten som 

fenomen. För att påvisa för barnen vad som egentligen sker vid de olika övningarna skulle 

lärarna behöva göra barnen mer medvetna och använda mer naturvetenskaplig begrepp.  

 

Jag gjorde en korrelationsanalys mellan ålder och proportion av alla som lärt sig att flyta, 

skjuta ifrån samt rotera. Det visade att det fanns ett positivt samband mellan ålder och 

proportion av barnen som lärt sig att flyta och de som lärt sig rotera. Det fanns ingen 

korrelation mellan ålder och den andel barn som hade lärt sig skjuta från vid det sista tillfället 

i simskolan. Min teori till detta är att det var nästan alla barn i varje åldersklass som klarade 

av att utföra övningen med att skjuta ifrån bassängkanten. Kanske är det lättare för små barn 

att flyta när de är i rörelse än när de ligger stilla på rygg? Eller så var denna övning lättare då 

flythjälpmedel var tillåtet för de barn som ville eller behövde detta. Även om två av 

korrelationsanalyserna visar att åldern spelar en betydande roll i utvärderingen av övningarna 

så anser jag att det fortfarande kan ha stor betydelse hur god vattenvana barnet har och hur 

trygg denne är i vattnet. Kanske har de äldre barnen vistats mer i vattnet än de yngre? Vid 

övningen där de ska skjuta ifrån bassängkanten med armarna som en pil över huvudet gäller 

det till exempel att barnen vågar lägga ner huvudet i vattnet och flyta medan de är i rörelse. 

Langlo Jagtoien, Hansen & Annerstedt (2002) menar att det är först i fyraårsåldern som barnet 

börjar få god balans. Detta skulle kunna betyda att det över lag är svårare för en treåring att 
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flyta. Langlo Jagtoien, Hansen & Annerstedt, (2002) påpekar även att skillnader i 

utvecklingen kan variera upp till två år. På grund av detta är det extra viktigt att all simlärarna 

alltid försöker sträva efter att simskolan ska vara så individuell som möjlig. Man kan inte utgå 

från att alla barn i en grupp är i samma ålder, för de kan vara på olika plan i utvecklingen.  

 

I övningen där barnen skjuter ifrån bassängkanten skulle simlärarna kunna diskutera vattnets 

motstånd tillsammans med barnen. Sjödin (2008) beskriver det bra när hon påpekar att barnet 

ska sträva efter att vara så strömlinjeformad som möjligt, då huvudets position är mycket 

viktig så att det inte bromsar farten. Detta kan man träna med barnen, att skjuta ifrån kanten 

med ansiktet rakt fram och sen med ansiktet ner mot botten. Och man kan fråga barnen om de 

märker någon skillnad samt om man kan känna vattnets motstånd på något annat sätt i vattnet.  

 

 

4.2.3 Vilka naturvetenskapliga ord och begrepp kommer till uttryck från 

barnen under en simskolelektion? 
 

Jag vet att simskolelärarna som varit ansvariga för de simskolebarn som jag har observerat 

inte har haft för avsikt att lära barnen naturvetenskapliga begrepp eller att få barnen att se på 

vatten som ett naturvetenskapligt fenomen. I dessa simgrupper har simkunnigheten och 

säkerheten varit det som är målet. Hade simskolelärarna haft för avsikt att lära barnen det som 

jag varit där för att observera så tror jag att mitt resultat hade sett helt annorlunda ut. Conezio 

& French (2002) påpekar också att läraren har många tillfällen att ge barnen rika 

språktillfällen genom att arbeta med naturvetenskap. Men då lär simlärarna ha detta som ett 

mål, för precis som Francis (citerad i Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003) 

skriver, så har föreställningarna man har om vart lärandet ska leda betydelse för vad man 

faktiskt lär sig.  

 

Min tolkning är att de flesta av barnen använder begreppet drunkna istället för att sjunka. 

Exempelvis den sexåriga flickan som säger; ”mina ben drunknar” när hon simmar med en 

simplatta och benen åker ner mot botten. Alla dessa gånger jag hör barnen säga begreppet 

drunkna istället för att sjunka försöker jag att rätta barnet utan att faktiskt säga att de sa fel, 

genom att säga ”Ja dina ben sjunker” och sen förklara varför de sjunker. Sjöberg (2005) 

påpekar där viktigheten i att barn som möter naturvetenskap för första gången, inte ska känna 

att deras språk är fel. Då kan de lätt bli omotiverade att lära sig.  

 

Även Dimenäs (2001) menar att barn behöver hjälp att se att ett fenomen är just ett 

naturvetenskapligt fenomen. Läraren i vattnet måste synliggöra för barnen vad som sker vid 

exempelvis flyta-sjunka-situationer. I avsnittet Naturvetenskap i förskolan skriver Gallas 

(1995) att det är positivt för barnen att arbeta med naturvetenskapliga aktiviteter som kan 

kopplas till varandra under en längre period. Detta är något jag funderat över när det gäller 

vilka naturvetenskapliga begrepp barnen använder. Skulle barnen använda begreppet sjunka 

istället för att drunkna på simskolan om de under samma period utförde naturvetenskapliga 

experiment på förskolan med föremål som flyter respektive sjunker? Thulin (2006) menar att 

lärarna ska prioritera det naturvetenskapliga innehåll som är viktigt och anpassa det efter 

barngruppen. Om man hade ett samarbete mellan förskola och simskolan hade man kunnat ha 

en flexibel planering som utgick ifrån det barnen visade intresse för just nu på förskolan. 

Exempelvis om barnen visat stort intresse för båtar på sista tiden, så tar man in det i 

planeringen och kanske säger; ”idag ska vi flyta som båtar gör på vattnet”. 
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Johansson & Pramling Samuelsson (2003) menar att barn som är starkt engagerade eller 

förundrade över något ofta använder uttrycken ”titta” och ”titta här”. Detta var något som jag 

under mina observationer kunde höra flera gånger per lektion. Barnen använde uttrycket för 

att påkalla både varandras och lärarens uppmärksamhet. Precis som i exemplet med pojken 

som upprepar att läraren säger att ”vattnet sjunker” när det låter i bassängen, så upprepar flera 

av barnen det som läraren eller de andra barnen sagt. Även där har Johansson & Pramling 

Samuelsson (2003) samma uppfattning som mig. Att barnen talar högt, både med sig själv och 

andra, och upprepar begrepp och ord som de hör andra säga. Om barnen upprepar vad läraren 

i bassängen säger är det extra viktigt att vi använder rätt begrepp.  

 

För att få bättre resultat på den här biten anser jag att det vore positivt om simlärarna nämnde 

ord som densitet och motstånd för barnen ibland på simskolan. Även om de inte förstår 

innebörden bakom orden så kan de vara positivt för barnen att ha hört begreppen tidigare.  

 

 

4.2.4 Intervjuer med barn 
 

Conezio & French (2002) påpekar att barnen ska ges tillfälle att observera, formulera 

hypoteser, experimentera och kommunicera. Detta har inte skett under några utav mina 

observationstillfällen, kanske just på grund av att det inte varit för avsikt att lära barnen annat 

än simkunnighet och säkerhet. För att själv se om en fyraåring kan ge några som helst 

hypoteser kring varför vi hon/han kan flyta så intervjuade jag 35 av simskolebarnen. I mina 

intervjuer med barnen framkom att majoriteten av barnen trodde att man använde 

flythjälpmedel för att kunna flyta eller att man var tvungen att simma eller sparka med benen 

för att flyta. När jag nämnde för barnen att jag kunde ligga helt stilla utan flythjälpmedel så 

var det många av barnen som inte trodde på mig. Endast fyra barn nämnde att man faktiskt 

kan ligga på magen och flyta. Ingen av barnen nämnde att man ska vara avslappnad för att 

flyta. Ett barn som spänner sig sjunker troligen mot botten istället för att hålla sig på ytan 

(Sjödin, 2008). Detta påpekade alla simlärare flera gånger under mina observationer men ändå 

var det ingen av barnen som uttryckte detta. Jag anser att det vore positivt att visa barnen att 

man faktiskt kan flyta på mage, och att man kan ligga helt stilla och ändå flyta. Om vi inte 

visar barnen att detta faktiskt är möjligt, hur ska de annars veta det?  

 

När jag frågade barnen varför det är bra att kunna flyta framkom det att de flesta barnen inte 

hade någon aning om varför. De barnen som valde att gissa på något gissade att det var bra att 

kunna flyta annars skulle man få vatten i ögonen/näsan eller hamna med huvudet under 

vattnet. Jag anser att det även är intressant att fem barn trodde att om man inte kan flyta så 

kommer man att drunkna. Att kunna flyta är viktigt för simkunnigheten men det är inte så illa 

att om man inte kan flyta så kommer man att drunkna. En del barn flyter inte perfekt utan 

flythjälpmedel när de ligger stilla, men när de ligger på mage och simmar bröstsim utan 

flythjälp går det hur bra som helst. Dessa barn kommer förhoppningsvis inte att drunkna om 

de faller överbord utan flytväst. Ett barn i femårsåldern svarade att man det är bra att kunna 

flyta för då har man bra balans. Detta gör mig mycket nyfiken på vart barnet hört detta och 

hur barnet tänker kring det. Ett barn som snart skulle fylla fyra år trodde att det var för att 

spara energi som det var viktigt att flyta. Sjödin (2008) stärker detta med att påpeka att kunna 

flyta är viktigt om ett barn faller i vattnet utan flytväst och behöver spara på krafterna. Här 

anser jag att det vore positivt för barnen om simlärarna förklarar varför vi flyter. Detta borde 

vara en återkommande del i simskolan, att förklara varför vi gör det vi gör. Hur ska barnen 

annars finna viljan att lära sig? 
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Det framkom även i intervjuerna att många barn tror att vattnet kan bära oss för att vattnet är 

stark och tungt, samt att det var för att det var så mycket vatten i bassängen. Hur menar 

barnen när de säger att vattnet är tungt? Och skulle de inte flyta lika bra om det var mindre 

vatten i bassängen? Flertalet barn menade även att det var tack vare vågorna som vi kunde 

flyta. Detta anser jag vara intressant då det oftast är väldigt lugnt i vattnet när barnen ska flyta 

och knappats är några vågor. Detta får mig att undra om barnen menar vattenytan när de säger 

vågorna. Det som fångade mitt intresse mest var när ett barn i femårsåldern svarade att det var 

just vattenytan som gör att vi flyter. Det hade hon sett på barnprogrammet Myror i brallan.  

 

När jag intervjuade barnen om deras tankar om varför en spik sjunker trodde nästan alla barn 

att det var för att spiken var för liten och lätt som den sjönk. Å andra sidan trodde nio barn att 

det var för att spiken var tjock och hård som den sjönk. Detta framkom även i Johnston´s 

(2005) studie, att många barn tror att flyta-sjunka-begreppen är kopplade till vikten på 

objektet. Jag ser det intressant att barnens svar går emot varandra. Antingen är spiken för liten 

och lätt, eller för hård och tjock. Sex barn menade att det var för att spiken var av stål/plåt 

som den sjönk och ett barn trodde att det var för att spiken var hård och vattnet var mjukt som 

spiken inte kan flyta.  

 

Efter intervjuer och observationer anser jag att åldern inte spelar någon roll i relation till deras 

begreppsförståelse. Barn som har god vattenvana och vistas i vattnet sedan de var bebisar kan 

ha mycket god förståelse för hur vatten fungerar, även om de kan ha svårt att uttrycka det. Å 

andra sidan kan en åttaåring som inte alls är van med vatten ha betydligt sämre uppfattning 

om vatten som fenomen.  

 

Alla dessa tankar barnen delat med sig av i intervjuerna skulle kunna utvecklas genom 

experimenterande i förskolan och om man i simskolan arbetade med detta som ett av målen.  

Säljö (2000) påpekar att naturvetenskap i förskolan är en kollektiv aktivitet. Här anser jag att 

simskolan är ett perfekt tillfälle att arbete med naturvetenskap, då simskolan verkligen är en 

kollektiv aktivitet. Min erfarenhet är att även de barn som kan upplevas som tillbakadragna 

och tysta i förskolan har en förmåga att blomma ut på simskolan.  

4.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

 Ett område som jag gärna hade studerat vidare är att testa och genomföra ett samarbete 

mellan förskola och simskola, med fokus på naturvetenskapliga begrepp och vatten som 

fenomen och om personalen på förskolan skulle märka någon skillnad i barnens val av ord 

och begrepp. Man kunde ex undersöka vad en sådan studie kunde visa om barnen samtidigt 

hade arbetat tematiskt med vattenlek på förskolan, dvs om lärarna hade introducerat 

naturvetenskapliga begrepp även i förskolans lokaler. Hade barnen kunnat se sambandet 

mellan de experiment de gör på förskolan och det de gör i bassängen? En annan del av mitt 

arbete och där man skulle kunna forska vidare är hur man kan arbeta med matematik och 

andra ämnen inom simskolan. Jag vet av erfarenhet att det finns simskolor som använder 

bokstäver och siffror i vattnet, både i samtalen med barnen och i olika övningar med utformat 

material. Kan man se resultat av att ta till sig kunskap i vattnet genom lek, istället för i ett rum 

på förskolan? Jag anser även att det vore av intresse att studera simskolans möjlighet till 

språkutveckling, inte bara inom naturvetenskap. Det förekommer lägesord, matematiska 

begrepp, färger, siffror mm. Detta skulle vara intressant att studera noggrannare. Det skulle 

även vara intressant med en undersökning om följderna inom idrottsämnet av simskola i 

förskolan. Uppnår fler av eleverna i årskurs fem om man fått möjligheten att lära sig simma 
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redan i fyraårsåldern. Eller studera om barnets motoriska utveckling kan påverkas genom 

simskolan. 

 

Syftet med en sådan här studie är att fördjupa den egna kunskapen i läraryrket. Jag anser att 

detta examensarbete har tillfört mig ny kunskap, speciellt inom delen hur man lär ut 

naturvetenskap till barn och barns begreppförståelse. Jag har fått kunskap om hur man kan 

använda naturvetenskapliga ord i vardagen, och kapitlet om lärarens betydelse för barns 

lärande har stärkt det jag redan trott på.   
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Tillstånd att ert barn får delta i en undersökning för ett examensarbete vid 
lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle 
 
 
Jag heter Sara Lundén och studerar min sista termin till förskollärare vid Högskolan i Gävle. Jag 
skriver just nu mitt examensarbete, som handlar om samarbete förskola - simskola. Jag ska 
utarbeta ett material med olika vattenövningar som jag sedan ska testa på en grupp barn. Jag 
kommer observera barnen för att se om de går att genomföra dessa övningar på olika 
åldersgrupper. Exempel på övningar kan vara: flyta, sjunka, rotera.  
 
 
För att få genomföra detta examensarbete ber jag er som vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn 
deltar i observationen. Barnen kommer inte att nämnas vid namn eller på annat sätt kunna vara 
möjliga att urskilja i undersökningen. Deltagandet är helt frivilligt. Ni har rättigheten att avbryta 
deltagandet när som helst innan arbetet publicerats.  
 
 
 
Sätt således ett kryss i den ruta som gäller för er del: 
 

� Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
 

� Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
 
 
 
 
Datum …………………………………………….. 
 
Barnets namn…………………………………………… 
 
 
…………………………………………………….. …………………………………………. 
Vårdnadshavares underskrift 
 
 
 
Har ni ytterligare frågor ber jag er kontakta mig på nedanstående telefonnummer eller mailadress: 
Med vänliga hälsningar 
Sara Lundén 

 

Mobil: xxx-xxxxxxx 

Mail: xxxxxxx@xxx.xx 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till barnen 
 

 

1. Hur tror ni att man gör när man flyter? 

 

2. Varför är det bra att kunna flyta tror ni? 

 

3. Hur tror ni att vattnet kan bära oss människor? 

 

4. Varför tror ni att en spik inte flyter? 

 

 

 


