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Sammanfattning 

 
Syftet med detta arbete har varit att få en ökad förståelse för hur elever resonerar kring 

naturvetenskapliga fenomen. Jag har genomfört kliniska intervjuer med tolv elever från 

förskoleklass samt år 1 om hur de resonerar kring några vetenskapliga fenomen, med 

fokus på vatten. Resultaten visar att eleverna gärna förmedlar sina tankar muntligt i 

intervjuerna. Det finns också en stor spridning hos eleverna vilka kunskaper de har inom 

olika fenomen och spridningen är även stor vad gäller huruvida deras tankar och 

kunskaper inom detta område är nära verkligheten eller mer fantasibetonad. Dessa 

resultat kommer att bli användbara för pedagoger för att bättre kunna genomföra 

undervisningen på elevernas nivå.  

 

 

Nyckelord:  
 

elevens perspektiv, intresse, tänkande, vetenskapliga fenomen 
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1. Inledning 

 

1.1 Val av problem 
 
I en värld som ständigt blir mindre och mindre – i den betydelsen att stora delar av 

världen är tillgänglig när som helst, var som helst – är det av största vikt att kunna vara 

en del i både världsdebatten och samhällsdebatten. Samtidigt skulle man kunna påstå att 

världen blir större och större, genom de kunskaper och lärdomar vi hela tiden får genom 

att vara en del i det stora perspektivet. Hur kan vi bidra till att forma medborgare, som 

med en ryggsäck fullpackad med kunskaper, erfarenheter och förmågor inom det 

naturvetenskapliga ämnesområdet, kan och framför allt vill ta sig an de offentliga 

debatter, eller samtal som krävs att människor för med varandra i framtiden? Andersson 

(2008) menar att genom alla de olika kulturer man tagit del av (humanistisk, 

samhällsvetenskaplig, teknisk och naturvetenskaplig kultur) utifrån en demokratisk grund 

ges möjligheten att bygga upp sin världsbild. I denna världsbild ingår den kunskap som 

kan användas för att förstå, diskutera, ta ställning och handla för att förändra. Andersson 

ställer sig en viktig fråga huruvida undervisningen i naturvetenskap kan bidra till detta. 

Genom utbildningen har jag förstått att intresset för naturvetenskap av olika anledningar 

avsvalnar på elevens väg genom skolan. Detta menar även Ekstig (2002) samt Sjöberg 

(2000). Det var för övrigt under just en kurs inom det naturvetenskapliga området jag 

kom i kontakt med Björn Anderssons bok Elevers tänkande och skolans naturvetenskap. 

Det finns en hel del forskning som behandlar det rent didaktiska området, hur vi i skolan 

kan tänka om den naturvetenskapliga undervisningen, varför den är viktig och vad elever 

är intresserade av att veta. Det visade sig dock vara svårt att hitta forskning som visade 

just hur det kommer sig att elever tänker som de gör. Om vi inom skolan ska fostra våra 

elever att kunna diskutera och ta ställning i sakfrågor som rör deras miljö är det av största 

vikt att intressera oss kring varför detta intresse svalnar. Det är vår uppgift inom skolan 

att ta reda på mer om detta område och hur elever tänker för att på bästa sätt leda dem in i 

intressanta kunskaper. Andersson, et al. (2003) menar att den bästa förberedelse vi inom 

skolan kan ge våra elever när det gäller ett fortsatt lärande inom det naturvetenskapliga 

området är att hjälpa eleverna att bygga upp ett kunnande om centrala begrepp. 

 

Om eleven verkligen känner att läraren vill nå fram till honom eller henne och 

etablera tankemässig kontakt, så förbättras förutsättningarna för att den 

naturvetenskapliga undervisningen blir en positiv upplevelse. (Andersson, et al. 

2003, s. 75) 
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Av det jag sett av undervisning i naturvetenskap, finns för många elever i de tidigare åren 

ett naturligt intresse för naturvetenskap. Jag har därför funderat mycket kring varför detta 

intresse verkar falna när eleverna kommer upp i högstadiet och gymnasiet, och varför det 

är så få som läser vidare på högskolor och universitet. Detta har naturligtvis flera orsaker. 

En viktig faktor i detta kan vara att det under de tidigare åren läggs större vikt vid det 

vardagliga naturvetenskapliga tänkandet än vad det gör i de högre åldrarna, där 

naturvetenskapen kan bli väldigt abstrakt. Detta är naturligt då yngre elever inte alls, eller 

inte i lika stor utsträckning tänker abstrakt. Självklart ska även nivån på undervisningen 

bli högre ju högre upp i åldrarna man kommer, men risken att man i allt för stor 

utsträckning tappar fokus på det vardagliga tänkandet är stor. Ekstig (2002) ställer sig 

frågan om naturvetenskaplig kunskap känns för avlägsen för de flesta elever. Det faktum 

att naturkunskapen i många fall är så abstrakt kanske har blivit en tröskel för eleverna. 

Det är detta problem som blev den allra första grogrunden till detta arbete.  

Men för att komma till botten på detta stora problem måste jag börja från början, dvs. 

från det att eleverna är på ruta ett i sin skolkarriär. I denna undersökning betyder detta 

elever i förskoleklass och år ett. Vidare tänker jag mig att man måste börja med att ta reda 

på hur elever i denna ålder tänker kring naturvetenskap. Detta menar även Andersson et 

al. (2003) som har ställt upp ett antal punkter som karaktäriserar en god miljö för lärande 

av naturvetenskap. En av dessa punkter handlar om att sätta eleven i centrum och ta reda 

på var eleven befinner sig just nu. Vidare menar Andersson att svaret på denna fråga kan, 

genom att utgå från en innehållsaspekt eller frågeställning, leda till att nya mål för eleven 

sätts upp som ska vidareutveckla elevens vardagsföreställning mot mer 

naturvetenskapliga föreställningar. 

Eftersom modeller ibland kan stjälpa istället för att hjälpa är det av största vikt att vi 

förstår hur barn tänker. Det är alltså inte helt säkert att en elev blir hjälpt av en modell av 

verkligheten. Kanske är det snarare så att det bara blir ett extra steg för eleverna att ta till 

sig om de, förutom att lära sig hur det verkligen ligger till, även måste tänka om och lära 

sig en lättförklarad men svårförstådd modell av samma fenomen. Det är också av den 

anledningen som jag anser det nödvändigt att närmare undersöka hur barn tänker om det 

naturvetenskapliga begreppet vatten och ett antal fenomen med fokus på vatten. 

 

1.2 Syfte 
 
Syftet är att få en djupare förståelse för hur 6-7 åringars resonerar kring några fenomen 

inom det naturvetenskapliga begreppet vatten, samt att få en bild av hur eleverna 

förklarar naturvetenskapliga fenomen. 
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1.3 Frågeställningar 
 

 Hur tänker elever i åldern 6-7 år kring några fenomen inom begreppet vatten? 

 

 Hur förklarar eleverna i studien naturvetenskapliga fenomen? 

 

1.4 Tidigare forskning  
 
Här presenteras i den löpande texten forskning från avhandlingar och tidigare studier som 

belyser det område jag presenterat, eller generella forskningsresultat som är relevant för 

att tillgodogöra sig en djupare förståelse för området. För ytterligare bakgrundsfakta finns 

delar av styrdokumenten med. Slutligen har jag även valt att ta med samtal med två av de 

lärare vid lärarutbildningen i Linköping som besitter en hel del kunskap inom området. 

 

Frågan hur elever tänker när det gäller skolans naturvetenskap är inte ny. Detta är en 

fråga som forskare över hela världen har ställt sig under de senaste tjugo åren. (Helldén, 

1994). Däremot finns det självklart alltid nya infallsvinklar och nya sätt att se på nyttan 

med att veta hur elever tänker. Skolan, liksom den naturvetenskapliga utbildning som den 

erbjuder, förändras hela tiden. Således förändras också den forskning som behandlar 

denna fråga. Jag ska här försöka ge en bild av hur forskare tänker kring detta. 

 

Björn Andersson (2001) är den som inspirerat mig mest till att skriva om detta ämne, och 

det känns därför naturligt att han här också får en betydande del i detta avsnitt. I boken 

Elevers tänkande och skolans naturvetenskap har han gjort en sammanfattning av de 

undersökningar som genomförts under de senaste två årtiondena. Dessa undersökningar 

behandlar just elevers begrepp om olika naturvetenskapliga företeelser. Boken är skriven 

för att ge lärare och andra som är intresserade av elevers tänkande i skolan en typ av 

väckarklocka som gör att man börjar fundera på hur de här resultaten kan bidra till att 

förbättra undervisningen och elevers lärande. Tyngdpunkten i boken ligger på tanken att 

läraren måste vara medveten om hur eleverna tänker och lär i olika sammanhang. Det är 

sedan upp till läraren att kunna skapa sådana goda förutsättningar för lärande att eleverna 

kan utveckla sitt tänkande från det vardagliga till den mer naturvetenskapliga förståelsen. 

Andersson påpekar också att det krävs av eleven att denna är aktiv i sitt eget lärande. 

 

Enligt en forskningsöversikt av lärande och undervisning i naturvetenskap utgiven av 

Vetenskapsrådet (Helldén, m.fl. 2005) är elevers begreppsförståelse det största området i 

forskning inom naturvetenskap. Enligt denna forskningsöversikt har det också visat sig 

att elever har djupt rotade föreställningar om naturvetenskapliga fenomen redan innan de 

kommer till skolan och den hänvisar även till Østergaard (2004) som skriver om detta 
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område. Han redogör för tre olika lekbeteenden hos barn; experimenterande (barnet 

observerar och undersöker), hypotesskapande (drar slutsatser, förutsäger) och 

reflekterande (observera och klassificera). Genom dessa lekbeteenden lär barn in vissa av 

de föreställningar de har med sig, och är enligt Østergaard speciellt viktiga vid 

inlärningen av naturvetenskapliga begrepp. Även Pramling (1999) redogör för ett 

hypotesskapande lekbeteende hos yngre barn där barnet förutsäger och ställer frågor om 

naturvetenskapliga begrepp. 

 

Gustav Helldén (1994) arbetar som lärare och scoutledare och intresserar sig för vad som 

kan ligga bakom elevers beskrivningar av fenomen i naturen. Han skriver i sin bok Barns 

tankar om ekologiska processer att vi lärare måste veta hur eleverna tänker kring olika 

naturvetenskapliga fenomen. Detta för att kunna se var eleven befinner sig i 

undervisningen. Han menar vidare att läraren måste kunna skapa undervisningssituationer 

där elevens tänkande utmanas. Många elever har ända upp i gymnasiet svårt att uttrycka 

sig om naturvetenskapliga fenomen och har dessutom väldigt snäva kunskaper om dem. 

 

Detta problem berör även Ekstig (2002) då han menar att naturvetenskapen blir allt för 

abstrakt för de flesta elever att ta till sig. Han ställer även upp tre punkter som enligt 

honom kan vara orsaker till svårigheten att fånga elevers intresse för naturvetenskap.  

 
1. Kursernas innehåll är allt för omfattande för många elever. Det leder till 

att eleverna tillägnar sig en ytlig inlärningsstrategi. De går in för 

minneskunskaper istället för förståelse. 

 

2.     Det presenterade stoffet är alltför teoretiskt för de flesta. Eleverna får den 

uppfattningen att det finns en kod för förståelsen som de själva inte har 

tillgång till. De säger sig då inte ha fallenhet för studier i naturvetenskap. 

 

3. Stoffet har en alltför ensidigt intellektuell framtoning. Elevens 

emotionella och sociala kompetenser får inte komma till adekvata uttryck. 

(Ekstig 2002, s. 17). 

 

 

Liknande menar Madsen (1999) att man ska iaktta en viss försiktighet så att man inte gör 

naturvetenskapen för svår för yngre elever. Enligt Madsen är det inte nödvändigt att 

förklara svåra begrepp för elever alltför tidigt, eftersom eleverna redan har en konkret 

föreställning av hur saker och ting fungerar. Han delar in barns upplevelser i naturen i tre 

faser; först bara njuter barn av att vara ute i naturen, sedan vill de veta vad saker och ting 

heter. Och till sist frågar de: varför? Denna ordningsföljd är enligt Madsen viktig och 

man ska vara noga med att inte skärma av eleverna från själva upplevelsen av naturen. I 

en doktorsavhandling av Annie-Maj Johansson (2013) framkommer att det är vanligt med 

att laborativt, eller undersökande arbetssätt i de tidiga skolåren. Dock kan brist på 
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relevanta ämneskunskaper hos läraren, tillsammans med en oförmåga att väcka intresse 

för naturvetenskap hos eleverna leda till att arbetssättet inte leder till ökad förståelse hos 

eleverna. Vid ett undersökande arbete kan det snarare vara svårt att som lärare hjälpa 

eleverna från ”görandet” till utveckling av mer generella naturvetenskapliga begrepp. 

Johansson (2013) beskriver vidare att det av många forskare är ifrågasatt huruvida en 

underökande naturvetenskaplig undervisning i de tidigare skolåren ger eleverna en tydlig 

förståelse för ett naturvetenskapligt begrepp eller fenomen eftersom detta anses vara ett 

sådant komplex process. Istället behövs handledning av läraren för att med meningsfulla 

kunskaper kunna dra riktiga slutsatser. Johansson betonar också att det är viktigt att 

eleven är medveten om vad det är han, eller hon ska reflektera om, eller dra slutsatser 

kring.  

 

I delstudie fyra är eleverna ombedda att gissa vad som händer när läraren rör 

om i ett glas med vatten och några droppar lim. Även om eleverna nyligen 

själva droppat lim i vatten, är det inte självklart vad som är en relevant 

händelse i förhållande till lärarens syfte. Eftersom eleverna inte vet att lärarens 

syfte är att diskutera löslighet, gissar eleverna utifrån andra erfarenheter, till 

exempel att det bildas skum. I delstudien beskrivs hur läraren hjälper eleverna 

med att gissa utifrån hans syfte genom att ställa nya frågor som tydligare ringar 

in syftet. Tror ni att limklumparna kommer att försvinna? Därmed får eleverna 

kunskap om förväntade konsekvenser och därmed kan de utifrån 

sammanhanget göra relevanta förutsägelser och observationer. (Johansson, 

2013; s. 54) 

 

Då Madsen menar att det inte är nödvändigt att introducera naturvetenskapliga begrepp 

allt för tidigt, menar Johansson att elever behöver få möta dessa begrepp och ges 

möjligheten att använda dem. Dock nämns ingen ålder för när detta anses lämpligt för 

elever enligt Johansson.  

 

Den som haft mest betydelse för forskningen kring barns uppfattningar om 

naturvetenskapliga fenomen och om skolans naturvetenskapliga undervisning överhuvud 

taget är Jean Piaget. Han menar att människan alltid strävar mot att på något sätt förstå 

sin omgivning. Piaget (1997) beskriver fyra faktorer som påverkar utvecklingen av 

barnets tänkande: mognad, erfarenhet, social interaktion samt självreglering. För att nå en 

inlärning krävs en förändring av de tankestrukturer som kännetecknar varje stadium av 

tankeutveckling. Denna förändring kan gå till så att elevens föreställning inte stämmer 

överens med verkligheten. Den jämvikt, eller självreglering, rubbas då vilket gör att 

eleven spontant stimuleras till att tänka om. Detta kan alltså enligt Piaget vara en sporre 

till inlärning. I en undersökning genomförd av Piaget för att kartlägga hur tankestrukturer 

utvecklas från det att vi är barn till vuxen ålder fann han tydligt att barn tänker 

annorlunda än vuxna. Enligt Piaget har vi från födseln några givna tankestrukturer som 
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med tiden utvecklas och byggs på. Dessa tankestrukturer uppstår alltså inte ur ingenting 

utan det finns alltid en början - ett utgångsläge. Man kan förenklat säga att detta är det 

som vi idag kallar för elevens perspektiv, dvs. var eleven befinner sig i sin tankestruktur 

just nu, och utgå från den. 

 
Språket har stor betydelse för all inlärning. Det sociala samspelet, 

interaktionen mellan människor är av avgörande betydelse för 

begreppsutvecklingen och förmågan att skapa nya tankestrukturer. (Matematik 

från början, s 216)  

 
De uppfattningar elever har när det gäller naturvetenskapliga fenomen har fått många 

olika namn. Internationellt kan nämnas några som; alternative ideas, naive theories eller 

children´s science som är den samlade beteckningen man använder internationellt när 

man diskuterar undervisningens innehåll. (Helldén m.fl. 2005). Andra benämningar är 

preconceptions eller misconceptions. (Helldén 1994). Som Helldén även skriver så tyder 

dessa benämningar på att elevens uppfattning är ofullständig eller att eleven 

missuppfattat fenomenet. I Sverige har dessa uppfattningar fått gå under namnet 

vardagsföreställningar, en benämning som endast talar om vad det är utan att ge en 

underliggande mening om att elevens uppfattning är fel eller missvisande. 

 

I en longitudinell studie av hur grundskoleelever utvecklar sina uppfattningar om 

avdunstningsfenomen undersöker författaren elever från förskoleklass till år 9. (Lindner, 

2007). Studien mynnar ut i tre artiklar där resultaten av studien förs fram. Det är tydligt 

hur elevernas förståelse för de olika fenomenen i studien utvecklas ju äldre eleverna blir. 

En undersökning som syftar till att förstå hur barn uppfattar olika naturvetenskapliga 

fenomen är inte unik i sig. Piaget (1997) intervjuade barn i olika åldrar om var vattnet i 

sjöar och floder kommer från. I resultaten kunde avläsas att de olikheter som fanns i 

barnens svar, kunde kopplas samman med barnens tidigare erfarenheter. Det var möjligt 

då barnen i studien kom från olika städer och också hade klart olika föreställningar om 

var vattnet kom ifrån. Syftet med Piagets undersökning var att ta reda på om barn kunde 

skilja på sin egen föreställning om ett fenomen och den verkliga världen. Lindner (2007) 

hänvisar till Bar (1987, 1989) som också har genomfört studier om elevers uppfattningar 

av vatten. Han menar, som motiv för sin studie, att vatten är ett sådant viktigt fenomen i 

naturen och även sådan viktig bas i den naturvetenskapliga undervisningen i skolan. I den 

fösta studien intervjuades elever om var molnen kommer ifrån och hur det kom sig att 

regn faller ner. Den senare studien handlade om elevers uppfattningar om vattnets 

kretslopp. I resultatet presenteras karaktäristiska uppfattningar. 

Även Bar (1989), undersöker åldersgruppen 6-16 år. Han frågar sig hur elever tänker 

kring vattnets kretslopp och naturligtvis även avdunstning. För de yngre eleverna gällde 

generellt att de pratade om vattnet som att det försvinner. Elever i åldern 9-11 år började 
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prata om att vattnet avdunstar, och endast några få av de äldsta eleverna kunde resonera 

kring att vattnet avdunstar och sprids i luften. Bar menar liksom Ekstig att man måste ta 

tillvara på de vardagsföreställningar eleverna har samt vara försiktig med att presentera 

det naturvetenskapliga innehållet som alltför teoretiskt i början. 

 

1.5 Vad säger styrdokumenten? 
 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) 

beskrivs i den inledande texten att utbildningen ska främja alla elevers utveckling och 

lärande, samt främja den livslånga lusten att lära. Vidare beskrivs skolan som både en 

social och en kulturell mötesplats som har ett ansvar att stärka förmågor som delaktighet 

och medvetenhet. Förmågorna är viktiga att utveckla för att kunna förstå olika 

människors levnadsvillkor och då det idag är stor rörlighet över nationsgränserna ställs 

också höga krav på dessa förmågor. 

 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i 

ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt 

förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. 

Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den 

kulturella mångfalden inom landet. (Skolverket 2011, s.9-10). 

 

När skolans värdegrund och uppdrag tas upp nämns att skolan ska vara öppen för, samt 

föra fram vikten av egna ställningstaganden och även ge möjligheter till tillfällen att 

diskutera skilda uppfattningar. Detta med den bärande meningen att undervisningen ska 

hållas saklig och allsidig. Vidare ska undervisningen anpassas till varje elevs 

förutsättningar och främja dess kunskapsutveckling och fortsatta lärande. Det betonas att 

detta ska ske med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Det skapande arbetet är en viktig del i detta då leken har stor betydelse för 

eleverna vad gäller att tillägna sig kunskaper.  

 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 

vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. (Skolverket 2011, s. 10). 

 

I de övergripande målen som beskriver kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de 

lämnar grundskolan anges bland annat att: 

 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

 kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, 

tekniska…kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv 

 kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. (Skolverket 

2001, s. 13) 
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Läraren har ett stort ansvar och ska bland annat alltid planera så att särskild hänsyn tas till 

alla elevers individuella behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande samt vara en 

handledande funktion till de elever som kräver särskilt stöd. Vidare ska läraren alltid 

betänka att eleverna ska få utvecklas efter sina förutsättningar samt uppleva att arbetet 

succesivt kan fördjupas och kunskapsutvecklingen gå framåt. 

 

I kursplanerna för de naturorienterande ämnena (biologi, fysik och kemi) står skrivet att 

naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet. Behovet av att veta mer om 

sin omvärld är ett värdefullt redskap för ett fortsatt intresse att utforska denna. 

 

Det centrala innehållet i läroplanen (Skolverket 2011) beskriver vad som bör ingå i 

undervisningen. Kunskapskraven däremot beskriver vilka de godtagbara kunskaperna är. 

Vidare kommer jag endast att nämna det centrala innehållet i årskurs 1-3, samt 

kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3. 

 

 

Centralt innehåll Kunskapskrav 

Materials egenskaper och hur 

material och föremål kan 

sorteras efter…om de flyter 

eller sjunker i vatten. 

 

Eleven beskriver några olika 

föremål och hur de kan 

sorteras. 

Vattnets olika former: fast, 

flytande och gas. Övergångar 

mellan formerna avdunstning, 

kokning, kondensering… 

 

Eleven kan ge exempel på 

egenskaper hos vatten och luft 

och relatera till egna 

iakttagelser. 

Luftens grundläggande 

egenskaper och hur de kan 

observeras. 

 

Eleven kan ge exempel på 

egenskaper hos vatten och luft 

och relatera till egna 

iakttagelser. 

 

 

 

Följande citat förmedlar många av de tankar som finns när det gäller elevers lärande inom 

naturvetenskapen. I en forskningsöversikt (Helldén, m.fl. 2005) fångas exempelvis 

Østergaard tankar då han menar att leken är speciellt viktig när det gäller inlärningen av 

begrepp inom naturvetenskapen. Även Johansson (2012) drar slutsarer vad gäller elevers 

intresse för naturvetenskapen kontra lärarnas kunskaper inom området. Som Johansson 

menar är det också av största vikt att läraren är en närvarande, handledande funktion som 

hjälper eleven till nya erfarenheter och kunskaper. 

 



13 

 

 

”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt 

ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 

kunskaper och färdigheter.” (Lpfö 98, s. 8) 

 

1.6 Några röster om barns begreppsuppfattning 
 
Vid personlig kommunikation (januari 2006) med Krister Larsson, adjunkt vid 

Linköpings Universitet samt Lars Alfred Engström, även han verksam vid Linköpings 

Universitet, framkom att de båda hade mycket att säga om barns begreppsuppfattning. 

Krister Larsson arbetar bland annat med lärarstudenter som läser mot de tidigare åren 

med inriktning mot naturvetenskap. Han menar att naturvetenskapliga begrepp bör 

introduceras tidigt i skolan, men att dessa begrepp måste ha relevans i elevens värld. 

Exempelvis tycker han att man gott kan tala om ämnen som fryser och smälter och hur 

detta händer med elever i 5-6 års- åldern. Men om man ska tala om ångbildningsvärme 

måste eleven ha en annan referenskarta. 

Han säger vidare att man aldrig ska köra över elever i jakten på att rätta till deras 

missuppfattningar, men att om man i experiment kan ta vara på elevers sinnen och att de 

därigenom själva kan uppleva en motsägelse, kan detta vara ett bra sätt att förändra 

elevens vardagsuppfattning mot en mera vetenskaplig. Detta beror på att dessa 

missuppfattningar ofta beror på att eleven tänker utifrån sina erfarenheter som hon/han 

redan gjort och flyttar sedan över det på nya fenomen som hon/han försöker förstå. 

Slutligen påminner han om att det inte bara är elever som har missuppfattningar, utan att 

detta är något vi alla bär på i mer eller mindre utsträckning. Det är heller inte ofta det är 

förenat med livsfara om man inte skulle vara helt inläst på ett vetenskapligt område. Men 

han menar samtidigt att det är intressant att försöka ta reda på om elever bär med sig 

samma eller liknande missuppfattningar genom hela sin skolgång, och till och med har 

kvar dem när de lämnat skolan. 

 

Lars Alfred Engström arbetar även han vid Linköpings Universitet och undervisar i fysik 

för bland annat lärarstudenter. Han menar att man bör använda begrepp som man 

begriper med. Detta betyder bland annat att det måste finnas en språklig precision i 

begreppen som gör att man helt enkelt kan begripa vad begreppen handlar om. Som 

fysiklärare menar han vidare att fysik är något som går att göra begripligt och 

intresseväckande för alla oavsett förkunskaper. Detta gör man enligt Engström genom att 

tänka med bilder, dvs. att gradvis förändra bilden av det nya så att det övergår i något 

välkänt. Till sist ger han ett exempel på hur effektivt det kan vara att tänka själv:  

 

”Antingen blir det rätt, och det är ju bra; eller så blir det fel, men då blir det 

intressant.” (Muntlig källa. Engström, januari 2006). 
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1.7 Definition av de undersökta fenomenen. 
 
Begreppet vatten innehåller i sig en mängd olika fenomen. De fenomen det skrivs om i 

detta arbete är densitet, vattnets kretslopp samt vattnets aggregationsformer (vattnets 

olika faser; fast, flytande eller gasform). I detta arbete kommer jag att göra skillnad på 

dessa ord, vatten är begreppet, medan fenomenen är de förmågor vattnet har. På samma 

sätt är även orden snö, is, dimma, temperatur och ösregn exempel på begrepp, medan 

ordet väder är fenomenet.  

I psykologilexikon (Egidius, 2013) står följande: Man utgår i många fall från att 

begreppen finns i sig själva och utgör en förutsättning för att vi ska kunna ”begripa” 

enskilda fenomen. 

2. Metod 
 

2.1 Metodisk ansats 
 

Då jag i den här studien är intresserad av att få reda på hur elever tänker och hur de kan 

kommunicera sina tankar genomför jag en kvalitativ studie. En kvalitativ studie 

kännetecknas av att syftet är att få förståelse för ett fenomen bland människor. Dessutom 

är det vanligt att forskaren dels själv befinner sig i den miljö som ska undersökas, dels att 

forskaren försöker fånga både de intervjuades handlingar samt det som dessa handlingar 

betyder. (Nationalencyklopedin). Svensson och Starrin (1996) beskriver den kvalitativa 

intervjun som en intervju som syftar till att upptäcka något man inte vet, eller att få 

förtydligande svar på något. Intervjun är icke-standardiserad och intervjuaren är 

medskapare till intervjuns resultat genom sin interaktion med intervjupersonen.  

 

2.2. Urval 
 
Jag bestämde mig för att genomföra detta arbete med någon typ av undersökning med 

elever i förskoleklass och år 1. Detta val gjordes utifrån en önskan att få höra vad elever 

precis i starten av sin skolkarriär har att berätta om sina naturvetenskapliga uppfattningar. 

Det är också i de tidiga skolåren som läraren kanske är mest inflytelserik. Detta möjliggör 

att tidigt i elevernas skolgång introducera en bra naturvetenskaplig undervisning som 

ligger till grund för deras fortsatta skolgång. Det är alltså för mig av största vikt att ta 

reda på hur dessa elever tänker kring olika naturvetenskapliga fenomen för att kunna 

erbjuda dem en trygg och inspirerande undervisning.  
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Som undersökningsform har jag valt att genomföra enskilda intervjuer med eleverna. 

Detta för att eleverna är för unga för att kunna svara på någon form av enkät, men också 

för att verkligen kunna höra vad varje elev hade att säga. Jag valde bort att genomföra 

dessa samtal i en större grupp, eftersom jag tror att det skulle ha haft en negativ inverkan 

på de elever som kanske inte är så vana vid att prata för sig. Det fanns en risk att mer 

pratsamma elever skulle ta över samtalet helt. 

 

Varför jag valde att intervjua elever i både förskoleklass och år 1 har olika anledningar. 

Först och främst för att skolstarten kan innebära att barnet börjar antingen i förskoleklass, 

eller år 1. Att göra på detta sätt gjorde även att det fanns större chans till spridning av 

tankar och svar, vilket har stor betydelse för hur jag själv kommer att arbeta som lärare. 

Då jag i mina forskningsfrågor undrar just hur eleverna resonerar kring några olika 

fenomen, så var det även av den anledningen av intresse att få syn på många olika svar. 

Jag visste även att dessa båda grupper arbetar väldigt nära varandra på den skola jag valt 

att genomföra intervjuerna på och att det blev smidigast att ta elever från båda grupperna 

eftersom det inte var säkert att få så många från samma klass. Elevantalet i de två 

klasserna var relativt lågt, och det fanns omständigheter i grupperna som gjorde att jag 

behövde få hjälp av de pedagoger som arbetade i grupperna med urvalet av elever. De 

fick dock ett direktiv av mig; att beakta att de elever som tillfrågas inte valts ut med en 

tro att dessa elever har större kunskaper, eller mer förförståelse i ämnet. Trots det låga 

elevantalet valdes 12 elever ut som alla intervjuades. 

Som jag tidigare har beskrivit valde jag en skola där jag har samtalat med elever kring 

naturvetenskap och naturvetenskapliga begrepp. Den skolans strävansmål såg ut enligt 

följande:  

 

 Att alla barn blir sedda och får den hjälp de behöver. 

 Att alla barn ska ha goda baskunskaper, speciellt i matematik, läsning och 

skrivning. 

 Att samarbetet mellan klasserna F-3 och fritids ska utvecklas. 

 Att det ges tillräckligt med tid och plats för barnens lek, rörelse och fantasi. 

 Att barnens intressen, erfarenheter och idéer tas till vara. 

 Arbetet ska vara tematiskt och ämnesövergripande för att ge utrymme för ett 

varierat arbetssätt som ökar barnens valfrihet. 

 Att barnen ska bli medvetna om de målsättningar som bildar ramar för skolans 

uppdrag. 

 Pedagogiska diskussioner och fortbildning i olika ämnen krävs, för att personalen 

ska kunna göra ett tillfredsställande arbete. 
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Anledningen till att just denna skola valdes till studien var att jag haft tidigare koppling 

till skolan och därför lättare att få tillgång till den. 

 

 

2.3. Datainsamlingsmetod 
 
Den här studien genomförs med s.k. kliniska intervjuer samt en vidareutvecklad form av 

denna som benämns av Piaget som den reviderade kliniska intervjun. (Helldén 2002). 

Detta innebär att jag intervjuar varje barn enskilt istället för i grupp. Psykologilexikon 

redogör för den kliniska intervjun som ett resonemang med barnet efter att barnet försatts 

i en problemsituation. Den reviderade kliniska intervjun karaktäriseras av att: 

 

 Den intervjuade ska kunna iaktta de föremål eller skeenden som intervjun 

handlar om. 

 Den intervjuade ska om möjligt kunna hantera föremålen för intervjun. 

 Den reviderade kliniska intervjun ska ge möjlighet att utmana och motsäga 

den intervjuade för att kunna studera äktheten och stabiliteten i tänkandet. 

 Denna intervjuform ger liksom den ursprungliga kliniska intervjun stora 

möjligheter till flexibilitet under samtalets gång. (Helldén, 2002 s 36). 

 

De frågor jag diskuterade tillsammans med varje barn var följande: 

 

1. Varför blir det imma på badrumsspegeln? 

2. Hur bildas molnen? (vattnets kretslopp) 

3. Var tar vattnet vägen när kläderna torkar? 

4. Varför flyter en stor och tung trästock, men inte en liten sten? 

(densitet) 

 

Det är endast frågor som berör begreppet vatten. Detta har jag gjort av två olika 

anledningar. För det första är vatten något som alla barn – även väldigt unga barn – 

känner till. Vatten har de stött på i olika sammanhang under hela livet. Detta gör att 

eleverna har mycket egen erfarenhet av begreppet samt tankar och funderingar. Norrman 

(1973) beskriver den antika naturfilosofen Tháles som ansåg att vattnet var alltings 

ursprung och att allting bestod av vatten. Så är inte fallet, men Tháles tankar om vattnet 

säger en del om hur viktigt och samtidigt vardagligt vatten är.  

 

2.4 Etiska överväganden 
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Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) finns fyra allmänna krav. I min 

undersökning har jag följt dessa krav som är följande: Informationskravet innebär att 

deltagarna i undersökningen ska informeras om vad deras uppgift kommer att bestå i, 

samt att deras medverkan är på frivillig basis och kan avbrytas när helst deltagaren 

önskar. Vad gäller samtyckekravet ska den som bedriver forskningen ha de medverkandes 

samtycke att vara med i undersökningen. I de fall där de medverkande är under 15 år, 

vilket var fallet i denna undersökning, krävs dessutom samtycket från vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla personer som ingår i undersökningen 

ska förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. Det sista allmänna kravet handlar 

om att uppgifter som samlats in under studien endast får användas för forskningsändamål, 

detta benämns som nyttjandekravet.  

 

2.5 Procedur 
 
Efter att ha bokat tid med personalen på skolan började jag med att besöka de båda 

klasserna. Dels för att eleverna skulle få en chans att se vem jag är, men även för att få ett 

tillfälle att genomföra en pilotstudie med en elev. Detta gjorde jag eftersom jag ville se 

hur mina frågor togs emot av en elev, samt möjligheten att ändra på frågorna så att de 

passade om det fanns behov av det. Någon ändring av frågorna blev det dock inte, 

eftersom pilotintervjun fungerade bra och eleven jag intervjuade verkade förstå mina 

frågor, även om de kanske var lite svåra. Jag berättade inte för eleverna precis vad jag 

skulle göra, bara att jag ville ha hjälp av några av dem att prata om några frågor jag hade 

med mig.  

 

Personalen valde sedan ut sex elever från vardera klassen. Jag hade till slut alltså lika 

många pojkar som flickor, samt lika många från förskoleklassen som från år 1. Till dessa 

elever skickade jag vid mitt första besökstillfälle med ett brev hem. Detta gjorde jag för 

att jag skulle få ett godkännande hemifrån att eleverna fick ställa upp på intervjun. I 

brevet berättade jag även vem jag var, vad jag gjorde på skolan, samt kortfattat vad 

intervjuerna skulle handla om. I brevet beskrivs även de forskningsetiska principer jag 

tidigare redogjort för samt ett formulär för samtycke. (se bilaga 1 och 2).  Jag 

genomförde sedan mina intervjuer, med hälften av eleverna med den reviderade kliniska 

intervjun och resterande med den ursprungliga kliniska intervjun.  

 

Det som alltså skilde de två grupperna åt var att hälften av eleverna fick för varje fråga ett 

material framför sig att titta på, känna på och undersöka. Detta material anknöt till 

frågorna på följande sätt: På frågan om varför en stor och tung trästock flyter men inte en 

liten sten, fick hälften av eleverna en balja med vatten, en liten sten, samt en större 

träpinne. På liknande sätt fick de alltså material som följde frågorna. Eleverna som hade 
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tillgång till nämnt material under intervjuerna gavs med muntliga instruktioner 

möjligheten av använda detta till sin hjälp då de besvarade frågorna. Instruktionen som 

gavs var att de gärna fick titta, känna, prova och använda materialet när de pratade med 

mig. De elever som jag intervjuade enligt den ursprungliga kliniska intervjun fick alltså 

inget material alls. Alla elever hade dock tillgång till kritor och papper om de ville rita 

sina tankar och instruerades även om detta innan intervjuerna började. 

Inför varje samtal lottades huruvida eleven skulle få genomföra den reviderade eller den 

ursprungliga kliniska intervjun.  

 

Samtalen ägde rum i ett grupprum/lekrum där vi kunde sitta ostört. Detta var 

förskoleklassens lekrum och ”ettornas” grupprum. Inför varje samtal var jag noga med att 

berätta att jag var intresserad av att veta vad de tänkte om varje fråga, och att det inte 

fanns något rätt eller fel svar. Jag gav också eleverna en liten knuff för att komma igång 

inför varje fråga genom att fortsätta frågan med: Vad tror du om det? Eller Hur tänker du 

om det? Dessa inledningar av samtalen och de öppningsfrågor jag genomförde beskriver 

även Helldén (2002) som viktiga, eller kanske till och med avgörande för samtalens 

utgång. 

 

Jag gick igenom varje fråga med var och en av eleverna och de fick berätta så mycket 

eller lite de kände av sina erfarenheter. Tiden på samtalen varierade då vissa elever var 

mer benägna att sväva ut i sina tankar, men tiden låg mellan 20 min. till 40 min. 

Då de första eleverna jag intervjuade verkade något reserverade mot bandspelaren jag 

hade med mig, bestämde jag mig för att inte använda den. Detta även då Repstad menar 

att: 

 

"De flesta erfarna forskare och metodförfattare rekommenderar starkt att man 

använder sig av bandspelare vid förberedda, kvalitativa intervjuer. Situationen 

är ändå en smula konstlad, och en bandspelare gör vanligtvis varken från eller 

till i någon större utsträckning. Ofta glöms bandspelaren bort." (Repstad, 1993 

s.63) 

 

 

Jag provade dock först med min pilotstudie hur det skulle gå att anteckna elevernas svar 

för hand. Det visade sig att detta gick bra, då eleverna inte pratade speciellt fort, eller sa 

några långa meningar. Kvale (1997) menar att hur mycket man väljer att skriva ner beror 

på hur materialet ser ut, hur omfattande det är samt vad som är syftet med 

undersökningen. 

 

2.6 Bearbetning 
 

Då alla intervjuer var genomförda påbörjade jag bearbetningen. Främst sökte jag i 
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elevsvaren efter ord eller fraser som eleverna använt för att förklara begreppen. 

Anledningen till detta är att i resultatet kunna redovisa en överskådlig bild av vad som 

framkommit under intervjuerna. Vidare sökte jag efter elevsvar som, å ena sidan visade 

på ett ofullständigt svar med knapphändig information. Å andra sidan sökte jag efter 

material som visade på god förståelse samt väl utvecklad förmåga att uttrycka sig, 

antingen i tal eller med hjälp av bilder. Orsaken till detta är att jag vill kunna visa på olika 

sätt att se på samma begrepp. 

3. Resultat 

 
I denna del presenteras de resultat jag fått ut av mina intervjuer. 

Eftersom jag inte sett några tydliga skillnader i elevsvar mellan de elever som fick 

hjälpmaterial och de som inte fick det, kommer jag heller inte att presentera de två 

grupperna som skilda. Däremot kommer jag om jag anser det nödvändigt för resultatet att 

framhäva svar som kan ha betydelse för de olika intervjusätten.  

 
 
 

3.1 Varför blir det imma på badrumsspegeln? 
 
Av de frågor jag ställde till eleverna, var frågan om imma på badrumsspegeln den enda 

som egentligen ställde till med problem för dem. De andra frågorna var naturligtvis 

kluriga även de för många av eleverna, men denna fråga ställde till andra problem. Det 

som var svårt var dels att förstå vad imma var för något. En del elever hade aldrig hört 

talas om ordet förut, medan andra direkt förknippade det till ordet dimma. När jag 

förklarade lite tydligare verkade i alla fall de flesta känna till fenomenet, att det kunde bli 

någon sorts dimma på spegeln. Eleverna verkade också ha svårt att förklara vad de trodde 

att imma var. Detta kan vi se av exemplet nedan. 

 

 

I: Varför blir det imma på badrumsspegeln? 

E: Kanske luften åker på…och då glaset…och då kanske luften fastnar på 

rutan. 

 

 

Eleven i exemplet verkar någonstans ha en föreställning om vad detta är, men har av 

någon anledning väldigt svårt att förklara själva fenomenet. Av elevsvaren på denna fråga 

kan man utröna åtminstone fyra olika förslag på vad imma egentligen är. Detta ser vi i 

figur 1. 
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Figur 1. Alternativa elevsvar; Varför blir det imma på badrumsspegeln? 

 
 

 

I figuren ser vi fyra alternativa svar på frågan om vad imma är. I alternativet längst till 

höger finns dock två svar i samma alternativ. Detta är inte för att jag tycker att dessa är 

likvärdiga på något sätt, utan de står i samma ruta av den enkla anledningen att det är en 

och samma elev som har svarat att imma är blåst och spott. 

Alla tolv elever som svarade på denna fråga har alltså svarat inom fyra olika alternativ. 

Vissa av dessa alternativ är kanske för det tränade ögat väldigt snarlika och det kan 

tyckas att jag inte borde göra någon skillnad på dem. Till exempel så kan det tyckas som 

att vatten och spott borde hamna inom samma grupp, kanske till och med vatten, spott 

och moln, eftersom det egentligen i grund och botten handlar om vatten. På samma sätt 

skulle alternativen luft och blåst kunna placeras inom samma grupp. Men jag har i detta 

arbete valt att åtskilja dessa snarlika, men än dock olika alternativ. Detta på grund av att 

eleverna jag intervjuat är så pass unga att de själva inte skulle se de olika alternativen 

som liknande.  

 

 

3.2 Hur bildas molnen? 
 
På frågan om hur molnen bildas var det många elever som hade ganska tydliga svar och 

de verkade även säkra på sina svar. Det var också på denna fråga som eleverna svävade 

ut mest i sina svar och kunde berätta mycket om sina egna åsikter om vad moln är och 

vad molnen gör. Alla elever i undersökningen kunde svara på frågan vad moln är. Även 

på den här frågan kan man tydligt se fyra kategorier på svar som eleverna föreslår. (se 

figur 2). 

 

 
Figur 2. Alternativa elevsvar; Hur bildas molnen? 

 

Vad är imma? 

Vatten Moln Luft Blåst och spott 
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I figuren ovan har jag samlat de alternativ på svar jag fått av eleverna. Anledningen till 

att det i andra rutan från vänster står både ”ånga” och ”gas”, är att de elever som nämnt 

att moln består av ånga även senare har nämnt ordet gas i samma betydelse. Detsamma 

gäller det omvända.  

 

Eleverna har, frånsett att kunna redogöra för vad de tänker sig att moln består av, även 

kunnat berätta lite om vad molnen gör. Detta kan vi se av exemplet nedan. 

 

 

Exempel 1. 

 

I: Vad består molnen av? 

E: Det är rök. 

I: Varifrån kommer röken? 

E: Eld och luft, moln är som luft. Om man gör så (visar genom att föra ihop 

händerna) försvinner det. Jag vet också hur det kan bli olika färger. Om de är 

svarta blir det regn. Och är det andra färger är det solen. Vita är bara luften. 

Det kallas för moln för att det är uppe i luften. Det är som bomull fast mycket 

lösare. 

 

 

Vi ser i exemplet att eleven har ganska breda kunskaper om moln för elevens ålder. Jag 

menar inte med detta att eleven har korrekta kunskaper, utan att eleven, utifrån dennes 

erfarenheter och uppfattningar, kan berätta väldigt mycket om detta fenomen. I ett annat 

exempel kan vi se liknande kunskaper. 

 

 

Exempel 2. 

 

I: Hur bildas molnen? 

E: De kommer från himlen. Om det är mörka moln så kommer det vatten. Om 

det är vita moln är det sol. Vattnet kommer från molnen. När de är fulla med 

vatten så orkar inte molnen hålla emot. Om det blir för mycket vatten, blir det 

översvämning. Som det blir i andra länder. 

I: Hur blir molnen till? 

E: Det är molnen som gör moln. Nuddar man molnet så här (visar med en 

hand) går det sönder. Molnen är jättejättesköra.  

Vad är moln? 

Rök Ånga/ Gas Snö Små kuddar 
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De två elevsvaren som återges har många likheter. Båda eleverna har likanande 

kunskaper om det faktum att när det är mörka moln på himlen så brukar det regna, och är 

de vita så kan det till och med vara lite sol emellanåt. Vad som skiljer dessa elever är att 

eleven i exempel två har något utvidgade kunskaper gällande att det faktiskt är vatten i 

molnen, och att om det blir för mycket vatten, eller för stora droppar, så börjar det regna. 

 

3.3 Var tar vattnet vägen när kläderna torkar? 
 
Fenomenet att kläderna torkar om de blivit blöta är något som eleverna var väl bekanta 

med. Det märktes även i deras svar eftersom alla elever var tvärsäkra på vad som hände 

med vattnet. Detta gäller i alla fall vad som händer med vattnet som finns i kläderna. Det 

var även på denna fråga som eleverna svarat väldigt likt varandra. Längden på svaren 

varierade som vi kan se i exemplen nedan. 

 

 

 

Exempel 3: 

 

I: Var tar vattnet vägen när kläderna torkar? 

E: vattnet rinner ner. Och sen torkar det bara av luften. Vattnet försvinner ner 

och torkar bort. 

 

 

I detta exempel har eleven, trots det väldigt korta svaret, kunnat redogöra dels för var 

eleven tror att vattnet hamnar när det inte längre är i kläderna. Det som skiljer sig från 

andra svar på just den här frågan är att eleven spontant även redogör för vad som händer 

med vattnet sedan det runnit ner från kläderna. Detta var den enda elev jag intervjuade 

som helt utan ledning från mig fortsatte sitt svar även efter eleven hade talat om hur 

vattnet försvann från kläderna. I det andra exemplet, där eleven har olika erfarenheter 

från hur kläder torkar, ser man ändå tydligt att eleven inte använder ett tänkande för att 

även kunna berätta om nästa steg i detta fenomen, nämligen att berätta var vattnet hamnar 

sedan det droppat bort, och vad som sedan händer med vattnet i slutändan. 

 

 

Exempel 4: 

 

I: Var tar vattnet vägen när kläderna torkar? 

E: Då är den inuti. Man kan vrida ur. Om man har någonting torrt och har det 

inuti så droppar det bort. 

I: Så vattnet droppar bort? 

E: Ja, någonting sånt tror jag. 

I: Var hamnar dropparna? 

E: De far ner, ja på den varma saken. 



23 

 

 

I: Vilken varm sak? 

E: Jo, torkskåp eller nåt sånt där. 

I: Men om man torkar kläderna utanför torkskåpet? 

E: Det behöver inte bara vara varma saker. 

I: Var hamnar dropparna då? 

E: På golvet eller bordet. Det kan också torka. Det blir bara torrare och då 

torkar vattnet för att det blir torrare. Vissa frågor kan man bara inte ta reda på. 

 

 

Detta exempel är ett typiskt svar, nämligen att bara berätta ett steg i taget. Det var som 

sagt bara en elev som helt spontant kunde redogöra för hela processen. 

 

Det var även många elever (5 av 12) som berättade att vattnet från kläderna droppar ner 

på gräset. Det var alltså för dessa elever självklart att frågan handlade om kläder 

utomhus. Eleverna som svarade på det här sättet berättade även var vattnet tog vägen 

sedan.  

 

3.4 Varför flyter en stor och tung trästock, men inte en liten 

sten? 
 
Många av eleverna svarade spontant på denna fråga att stenen är tyngre än en trästock 

och att det är därför som den sjunker. Det spelade egentligen ingen roll att det gällde en 

väldigt liten sten som knappt vägde någonting alls, svaren var ändå att stenen sjönk för att 

den var så tung. Det verkade också som att eleverna tyckte att det var lite mystiskt att det 

faktiskt var så. Detta kan vi se i exemplet nedan. 

 

 
Exempel 5. 

 

I: Varför flyter en stor och tung trästock, men inte en liten sten? 

E: En liten sten det finns inte nåt som, det är bara tungt. Det är hårt, jättehårt. 

Men trä, det är nåt som håller upp det, jag vet hur det är, men det är så svårt 

att förklara. Det är löst, att plocka isär. Det går inte med stenar. Fast ibland 

flyter det inte, om det är nåt som sitter på den, för människor är tunga. Men 

ibland kan människor flyta. Nu kommer jag ihåg, allt blir lättare i vatten. Det 

som är tungt blir lättare, och det som är lättare blir tungt. 

 

 

Den här eleven har en ganska god föreställning om hur han tror att det är. Han börjar sitt 

svar med att det kanske är något konstigt som bara håller upp trästocken, och att detta 

inte skulle finnas hos stenen. Men alldeles i slutet är det som om han kommer på något 

han hört någonstans, att allt blir lättare i vatten.  
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Det var även många andra elever som just på den här frågan, även om den var svår, hade 

väldigt bestämda åsikter om hur det egentligen låg till. Här kommer ett exempel från en 

annan elev. 

 
Exempel 6 

 

I: Varför flyter en stor och tung trästock, men inte en liten sten? 

E: Det vet jag för jag är skogsexpert, min farfar kör timmerbil. 

Timmerstockarna har som en vinkel som kan flyta, men det har inte stenar. 

Stenar är bara runda och spetsiga, så de faller i vattnet. Om man stoppar ner 

den (trästocken, min not.) våldsamt så flyter den ändå. 

 

 

Den här eleven har också en väldigt bestämd åsikt hur detta hänger ihop. Man kan kanske 

ana att eleven hört något av sin farfar som berättat om timmerstockar. 

 

3.5 Sammanfattning av resultat 
 

För att sammanfatta de resultat jag kommit fram till, presenteras här resultaten med 

utgångspunkt i de frågeställningar som ligger till grund för undersökningen. De fyra 

fenomen som behandlades i intervjuerna med eleverna var följande: 

 

- Varför blir det imma på badrumsspegeln?      (Kondensation) 

- Hur bildas molnen?        (Vattnets kretslopp)    

- Var tar vattnet vägen när kläderna torkar?     (Avdunstning) 

- Varför flyter en stor och tung trästock, 

 men inte en liten sten?       (Densitet) 

 

På frågan varför det blir imma på badrumsspegeln, som handlar om att vattnet 

kondenserar, tycker många elever att själva begreppet imma var svårt att förstå. Många 

elever har en tanke om att detta handlar om det snarlika ordet dimma. Frånsett denna 

missuppfattning har alla elever en tanke om detta fenomen. Då alla svar på något sätt är 

relevanta, dvs. alla svar är sammankopplade med begreppet vatten, finns också grund för 

att alla elever till viss del har en verklighetsanknytning i sina tankar kring detta och inte 

bara en förenklad modell av sanningen. Däremot finns bland svaren något mer 

fantasibetonade idéer. Som exempel är det en elev som svarat att imma skulle kunna vara 

spott och/eller blåst. På den här frågan var det vanligt att elever berättade fritt om sina 

tankar. Ingen elev valde att rita, och det var heller ingen som visade med kroppsspråk vad 

de ville förmedla. 
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Många elever hade en tydlig tanke när det gällde att besvara den andra frågan som 

handlade om hur molnen bildas. Detta fenomen har att göra med vattnets kretslopp och i 

tre av fyra svarskategorier finns svar som är relativt nära verkligheten. De elever som 

svarat inom dessa kategorier har angett att moln bildas av rök, ånga/gas eller snö. Även 

om dessa svar inte är helt sanningsenliga, visar svaren ändå att eleverna har en tanke om, 

och kanske en upplevelse av att moln måste ”bli till” av något. Antingen något som ser ut 

som moln, nämligen rök och ånga/gas. Eller, som den tredje svarskategorin, snö. Detta är 

det svar som visar på en förståelse som är mer verklighetsförankrad. På denna fråga var 

det vanligast att visa med händerna samtidigt som de berättade hur det gick till att molnen 

bildades.  

 

Som framkommer i resultatet är frågan om var vattnet tar vägen när kläderna torkar den 

fråga som eleverna var mest bekanta med. Eleverna hade liknande tankar och kunde 

berätta med ord vad som hände. Då det av resultatet framkommer att eleverna har väl 

genomtänkta, och i några fall även förklarande svar, kan detta förklaras med att svaren är 

väl förankrade i verkligheten. Av resultatet går inte att utröna svar som på något sätt 

skulle vara tagna helt ur fantasin.  

 

Den fråga som av resultatet att döma ställde till det för eleverna, var frågan hur det kan 

komma sig att en stor trästock flyter men inte en liten sten. (Fenomenet handlar alltså om 

densitet). Merparten av eleverna tänker att stenar är tyngre, även om frågan specifikt 

handlade om en liten sten, som med all sannolikhet vägde mycket mindre än en stor och 

tung trästock. Detta är elevernas verklighet, och kan inte misstolkas för en fantasibild. 

Det framkommer även att detta var svårt för eleverna att förklara varför det var på detta 

viset. Detta ledde till att eleverna i de flesta fall kom fram till sina svar genom en lång 

tankekedja med mig som ”bollplank”. 

 

4. Analys  
 

4.1 Metodanalys 
 

Då jag ville få hjälp av pedagogerna med urvalet av eleverna var min första tanke att det 

skulle komma att påverka resultatet. Med det menar jag att det fanns en risk att jag 

intervjuade elever med god, eller mycket god kunskap eller förförståelse i ämnet. I samtal 

med pedagogerna som gjort urvalet uttryckte jag dock med bestämdhet att jag önskade att 

så inte skulle bli fallet. Deras försäkran om att detta inte skulle ske och deras starka 

kopplingar till grupperna gjorde mig lugn i att jag fick ett bra tvärsnitt av elever från de 

båda grupperna. Eftersom även jag tillbringat tid i grupperna var ändå den risk som 
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eventuellt fanns kvar väldigt liten, i förhållande till att jag redan hade god kontakt med 

barnen som skulle intervjuas. Det kändes mycket viktigt. 

 

I den pilotintervju jag genomförde innan jag påbörjade min studie, samt i de första riktiga 

intervjuerna, valde jag att använda en bandspelare. Detta var också min ursprungliga idé, 

som skulle användas löpande genom alla intervjuer. Även då jag i utbildningen tränat på 

hur man ska använda sig av bandspelare i intervjusituationer, kändes det inte som att jag i 

samtalet med eleverna fick till ett resonemang av den karaktär som man förknippar med 

den kliniska intervjun. Repstad (1993) menar att en bandspelare oftast fungerar bra och 

glöms i det närmaste bort av den som blir intervjuad. Detta upplevde jag inte alls. 

Eleverna i fråga var inte bekväma med att ha bandspelaren intill sig samtidigt som vi 

skulle samtala. Då jag i pilotintervjun även samtidigt skrev ner elevernas svar, förstod jag 

att jag med fördel kunde utesluta bandspelaren vid mina intervjuer. Detta går emot 

forskningens strävan att bli så säker som möjligt vilket kräver inspelade samtal och 

efterföljande transkriptioner. Thomsson (2010) beskriver att anledningen till att 

bandspelaren kan vara ett viktigt inslag när det gäller att redovisa resultaten är att man 

har större chans att få reda på hela historien, inte bara lösryckta ord eller fraser. Att 

utesluta bandspelaren skulle förmodligen inte fungerat om jag intervjuat äldre elever som, 

förmodar jag, använder ett rikare språk. Men som jag tidigare skrivit så gick det bra att 

skriva ner elevernas svar och tankar eftersom de uttryckte sig relativt fåordigt.  

 

4.2 Resultatanalys 
 

Som Björn Andersson (2001) menar, måste vi som lärare alltid utgå från var eleven 

befinner sig. Detta följer också som en röd tråd genom hela genomgången av den tidigare 

forskning jag tagit upp tidigare, t.ex. Piaget (1997) och framkommer även i de samtal 

med lärare och lärarutbildare som jag beskrivit. Det här vet vi, men vad som blev tydligt 

under de intervjuer jag genomfört, var hur olika dessa utgånglägen är. Under tiden arbetet 

med intervjuerna fortskred, fick jag snart syn på vilken bredd av förståelse eleverna hade. 

Det blev också tydligt hur förmågan att uttrycka sig kunde vara till stor hjälp i elevernas 

försök att framföra sin teori. Detta visar på komplexiteten i undervisningen av 

naturvetenskapliga begrepp, vilket jag inte räknat med att få syn på. Vikten av att veta 

vad eleverna har för förförståelse för olika begrepp är av yttersta vikt för en god 

inlärningsmiljö.  

 

Vidare menar Andersson (2001) att det är av största vikt att eleven själv är aktiv i sitt 

lärande av naturvetenskapliga begrepp. Påståendet har följt mig genom arbetets gång och 

jag gör här ett försök till att bena ut detta påstående. Min tolkning är att detta kan betyda 
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två olika saker, vilka ger elever två helt olika förutsättningar att möta och förstå 

naturvetenskapliga begrepp. Den ena förklaringen är att eleven möts av sådan 

undervisning som de redan till viss del är bekanta med, och redan är en aktiv del av. Ett 

exempel på detta kan vara olika begrepp om vatten, något som eleverna möter dagligen 

och utan tvekan är en aktiv del av. Tvärtemot denna förklaring måste man ändå fråga sig 

om påståendet inte till viss del även handlar om elevens förmåga att vara aktiv i sitt eget 

lärande. En stor skillnad är tydlig; en elevs förmåga att vara aktiv och ha tankar om sitt 

eget lärande är något de flesta barn inte utvecklar förrän i 10-12 årsåldern. Denna 

förmåga innebär bland annat att kunna ompröva sina tankar och att testa olika strategier, 

något som är en väsentlig del i naturvetenskapen. Piaget (2013) pekar på olika stadier i ett 

barns inlärning och menar vidare att inlärning sker då elevens föreställningar rubbas och 

denne tvingas till att tänka om. Dock måste det läggas till att det finns andra sätt att 

betrakta naturvetenskapen. Som Pramling (1999) menar, så finns också ett 

hypotesskapande lekbeteende hos yngre barn där barnet förutsäger och ställer frågor om 

naturvetenskapliga begrepp. Det blir för mig tydligt att, precis som tidigare forskning 

visar, lägga större vikt på vardagsföreställningar i de tidigare åren, för att, med stigande 

ålder komma in mer på abstrakta begrepp och fenomenen i den naturvetenskapliga 

undervisningen.  

5. Diskussion 

 
När jag började med det här arbetet hade jag en tanke om att få en inblick i hur elever 

tänker kring naturvetenskap. Arbetet har varit otroligt givande och intressant där jag fått 

reda på mycket om hur elever tänker kring de naturvetenskapliga fenomen jag valt att 

bearbeta.  

Genom hela arbetets gång har jag även haft en tanke om förlängningen av de intervjuer 

jag genomfört. Vad blir fortsättningen på detta arbete? Hur ska jag använda denna 

information för att kunna ge en så bra undervisning som möjligt i naturvetenskapliga 

ämnen? Som jag var inne på under rubriken ”Tidigare forskning” har jag även varit inne 

på tankar som rör elevers intresse för naturvetenskap senare i deras skolgång. Arbetet 

kommer att ha betydelse för hur jag kommer att arbeta med de naturvetenskapliga 

ämnena, samt hålla kvar elevernas intresse för dem. Det är då, enligt mig, av största vikt 

att alltid vara medvetens om var eleverna befinner sig, eller det som Piaget benämner 

som elevens perspektiv. För att kunna vara medveten om detta krävs det mycket av en 

lärare, både tid och engagemang att verkligen vilja det absolut bästa för varje enskild 

individ.  
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Min tanke med detta arbete är således att visa hur man startar processen. För mig är det 

alltså nödvändigt att först och främst veta hur elever tänker och uttrycker sig om 

naturvetenskapliga fenomen. Finns det någon röd tråd för hur elever i en viss ålder 

tänker, eller har det helt och hållet att göra med hur individen uppfattar sin omvärld? Man 

bör också i en sådan här situation vara uppmärksam på hur elever uttrycker sig. Barn har 

ett annat sätt att uttrycka sig än vuxna, dels för att de har ett mer begränsat ordförråd, 

men de har även ett mer begränsat ”upplevelseförråd”. Elever pratar om det som elever 

har upplevt, det är självklart och annat vore helt otänkbart. Först när man som lärare är 

medveten om de skillnader och likheter som finns i elevers tänkande kan man börja 

inrikta sig på var varje individ befinner sig i en viss undervisningssituation. Detta gör 

även att man som lärare kan skräddarsy undervisningen efter elevernas inlärningsbehov. 

Vissa elever kan till exempel uttrycka sig väl i tal, medan andra behöver olika material 

för att visa hur de tänker.  

I de samtal jag fört med eleverna har det också visat sig att det finns stora skillnader i hur 

eleverna uttrycker sig genom tal. Det handlar dels om vilka ord eleven använder sig av 

och hur väl han/hon kan berätta genom sammanhängande meningar, men det handlar 

även om vilken förmåga eleven har att återge sina upplevelser och erfarenheter. En av 

mina frågeställningar handlade just om hur eleverna förklarar naturvetenskapliga 

fenomen. Det visade sig att alla elever till min förvåning valde att berätta med ord hur de 

tänkte och trodde. Innan jag började med samtalen, var min hypotes att fler elever skulle 

välja att rita eller måla en teckning eller figurer som handlade om fenomenet i fråga. 

Detta speciellt eftersom eleverna var så pass unga som de var. Det visade sig alltså att jag 

hade fel. Vad kan då detta bero på, att eleverna ändå valde att berätta sina tankar med 

ord? En orsak kan ju helt enkelt vara att eleverna inte var så intresserade av att rita och 

måla, men enligt mina erfarenheter är det ganska populärt att ta till en krita eller penna 

när man ska förmedla något i den åldern. Nej, jag har svårt att tro att det skulle bero på 

bristande intresse för att rita och måla. En troligare orsak är att dessa naturvetenskapliga 

fenomen kändes för abstrakta för att kunna rita. Hur ska man egentligen rita att kläderna 

torkar? Hur ska man komma till botten med detta problem? För enligt mig är detta 

faktiskt ett problem, då jag tror på estetiska uttrycksformer genom hela skolgången. 

Speciellt det enkla uttrycksmedlet att rita och måla. Detta är ett vanligt förekommande 

inslag i förskolor och skolor. Det är för mig väldigt viktigt att vi som lärare kan ge 

eleverna de verktyg som kan behövas för dem att uttrycka sig genom bilder för att 

förklara även sådana abstrakta fenomen som ”torkar”. En av anledningarna till att jag 

tyckte att vissa elever hade svårt att uttrycka sig muntligt på frågorna kan ju faktiskt ha 

att göra med att de egentligen skulle ha föredragit att rita något. Men de kanske avböjde 

möjligheten för att det helt enkelt inte gick att rita något till frågan.  
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Vad gäller den tredje och sista av mina frågeställningar, huruvida barn har en förenklad 

”modell” av dessa naturvetenskapliga fenomen, eller den bara är ren fantasi, har jag sett 

båda delarna. Det visade sig att en del elever hade en ganska god idé om hur det var. Med 

det menar jag inte att eleverna hade fullständiga sanningar, men att huvudtanken bakom 

svaren faktiskt hade mycket sanning i sig. Sådana typer av svar är enligt mig en förenklad 

modell av verkligheten. Eleven har kanske hört något någonstans som han/hon snappat 

upp och formulerar med sina egna ord. Det är måhända inte en modell som vi tänker oss 

som förklarar hela fenomenet fast på ett enklare sätt, utan mer ett modellerande från 

elevens sida att få det svåra och abstrakta att låta mer vettigt.  

Som jag tidigare skrev har även den andra sidan visat sig i samtalen, där eleverna berättar 

en blandning av vad de tror och lite fantasi. Man kanske kan tycka att detta är mindre 

värda svar, och att dessa elever kan väldigt lite om dessa fenomen. Men detta är enligt 

mig inte ett bevis på att det är så. Dessa elever berättar utifrån sig själva, vad de tror och 

hur de kanske skulle vilja att det var. De elever som berättar utifrån vad någon annan sagt 

till dem, har en version som är lite modifierad, men inte helt självupplevd. Nu menar jag 

inte att detta är fel, eller att de elever som fått något berättat för sig skulle ha mindre 

kunskaper än de övriga. Jag menar bara att man inte ska vara för snabb att döma elevers 

svar och säga att vissa svar står högre i kurs än andra. Båda dessa sidor har sina fördelar, 

men är man uppmärksam som lärare kan man med denna information lättare genomföra 

sin undervisning i ämnet. Jag ser här inga nackdelar med den ena eller andra sidan då jag 

måste tro att all kunskap är värt någonting. 

 

Jag tycker att dessa två frågeställningar ringar in den huvudfråga jag har i detta arbete, 

och som också är titeln på arbetet, nämligen hur elever resonerar kring 

naturvetenskapliga fenomen. De beståndsdelar som finns i den frågan är precis de jag 

diskuterat ovan, nämligen hur eleven bäst kan kommunicera sin tankar om detta samt hur 

eleven har kommit fram till sina tankar. 

 

 

Praktisk tillämpning i skolan 
 

Som redan nämnts är detta arbete en språngbräda för hur pedagoger kan ta sig an den 

naturvetenskapliga undervisningen. Som pedagog ska man känna sig säker på att eleverna 

får den inlärningsmodell som fungerar bäst för varje enskild elev, samt veta hur ett tema 

kan introduceras. Om man som lärare vet hur de elever man har i gruppen tänker och 

funderar är det en stor hjälp när man ska planera sin undervisning. Detta är en port till ett 

synsätt på lärande som endast kan gynna eleverna. Som nämndes i inledningen till detta 

arbete är det viktigt att som lärare förstå var eleverna befinner sig, vad kan de? Kan vi 

synliggöra detta, öppnar sig möjligheten att bygga vidare på elevernas 
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vardagsföreställningar för att sätta upp nya mål som siktar mot de mer naturvetenskapliga 

föreställningarna. En viktig del i att få elever längre upp i åldrarna att fortsätta intressera 

sig för naturvetenskapen är att ge dem möjligheten att genom hela skolgången få bära 

med sig sina vardagsföreställningar. Har man som lärare kunna synliggöra dessa genom 

elevens skolgång blir också dessa vardagsföreställningar hela tiden mer och mer lika de 

naturvetenskapliga föreställningar som vi vill att de ska landa i. Enligt min uppfattning 

ger det här ringar på vattnet i form av att eleverna får fortsätta känna sig trygga med sina 

egna föreställningar och veta att de duger. 

 

Under min första längre VFU period blev jag placerad hos en nyutexaminerad lärare med 

inriktning på svenska och engelska. Hon var klasslärare i en F-1-2:a och var otroligt 

driftig och kunnig inom sitt område. Däremot hade hon aldrig börjat med något 

arbetsområde med naturvetenskaplig inriktning i klassen, hon sa att hon inte kunde något 

om det och därför heller inte vågade prova något. Som färsk lärarstudent blev jag då 

ombedd att genomföra ett tema med vatten som grundidé. Det var väldigt roligt, men jag 

har aldrig slutat fundera på om hon någonsin kommer att genomföra något 

naturvetenskapligt tema i sina klasser. Med denna historia menar jag inte att man måste 

kunna allt om allt som lärare, men trycker ändå på det synsätt som genomsyrar detta 

arbete, nämligen viljan att se sina elever där de är, oavsett ämne. 
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Bilaga 1 – brev till vårdnadshavare 

 
 

Hej! 
 

Jag heter Isabel Lundström och kommer från lärarutbildningen 
vid Linköpings universitet. Jag har tidigare gjort praktik på skolan 
i förskoleklassen samt åk 1.  
Nu ska jag skriva mitt examensarbete och har tänkt genomföra en 
studie i hur 6- och 7-åringar tänker kring några 
naturvetenskapliga fenomen. Jag skulle vilja intervjua några av 
eleverna i dessa klasser för att få veta mer. Deltagandet är helt 
frivilligt och resultaten av dessa intervjuer är endast avsedda att 
användas i mitt examensarbete. Självklart går det inte att 
identifiera vilka elever som varit med i skolan. 
 
Tack på förhand! 
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Bilaga 2 – samtycke till medverkan 
 

Samtycke till medverkan i undersökning. 
 
 
 

Jag/Vi samtycker till att:……………………………………………. 
får delta i en intervju med syfte till att undersöka 6- och 
7-åringars tankar om naturvetenskapliga fenomen. 
 
 
Jag/Vi är införstådda med att medverkan är helt 
frivillig, och att det går när som helst går att avbryta sin 
medverkan. Uppgifterna som lämnas i intervjun kommer 
endast att användas som anonyma resultat i ett 
examensarbete.  
 
 
Underskrift/-er   Namnförtydligande 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 


