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Abstract 
 
I would like to claim that all persons, irrespective of age, have more or less thoughts about the 
structure and construction of the world. How this thoughts looks like in the younger ages is an 
interesting question that I have look closer into. 
 
Through separate interview of students and studying literature have I looked for answers like; 
Which type of opinion/knowledge have children in age of eight regarding idea air? How 
match the student’s ordinary explanation compare to the scientific? How can I, as a future 
teacher, use the student’s ordinary way of thinking? 
 
The answers on my three questions can shortly be summed up as follows: That thoughts about 
the concept of air existed. Air is something obvious, necessary and always present. The 
structure of thinking is an ordinary way of thinking that can be explained with an ordinary 
language. Further thoughts about air came up thanks to the observation of idea air. Aware of 
how children are thinking and understand things, can I as a future teacher chance to act and 
built my teaching further from. This will give that purposeful teaching that I as a teacher 
should struggle at. 
 
With an increased knowledge of that even young children have thoughts about science idea I 
hope to be able to show that it is very profitable and stimulating to work in a pre-investigating 
way. Due to that the students from the beginning take part in and are active in the design of 
the education, I get feedback in form of a positive engagement, curiosity and eagerness. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My keywords:  Air, construction, science and social ensemble.  



Sammanfattning 
 
Att alla, oavsett ålder, mer eller mindre har funderingar över världens struktur och 
beskaffenhet tror jag mig våga påstå. Hur dessa ser ut i de lägre åldrarna är en intressant fråga 
som jag tittat närmare på.  
 
Genom enskilda elevintervjuer och litteraturstudier har jag sökt svar på frågor som; Vilka 
uppfattningar/kunskaper har 8-åringar om begreppet luft? Hur ser eleverna 
vardagsförklaringar ut jämfört med de vetenskapliga? Hur kan jag som blivande lärare 
använda mig av elevernas vardagstänkande? 
 
Svaren på mina tre frågor kan kort sammanfattas som följer: Att tankar om begreppet luft 
fanns. Luft är något självklart, nödvändigt och alltid närvarande. Tankestrukturen hos 
eleverna är ett vardagstänkande som förklaras på ett vardagligt språk. Uppmärksammandet av 
begreppet luft gjorde även att ytterligare tankar om luft kom fram. Medveten om hur barnen 
tänker och förstår saker och ting får jag som blivande pedagog möjlighet att agera och bygga 
min undervisning vidare utifrån detta. Detta ger den meningsfulla undervisning jag som 
pedagog ska sträva efter.  
 
Med en ökad insikt om att även små barn har funderingar om naturvetenskapliga begrepp 
hoppas jag kunna visa att det är mycket lönsamt och givande att jobba på ett förundersökande 
sätt. Genom att eleverna är delaktiga från början och får hjälpa till att forma undervisningen 
får jag respons i form av ett positivt engagemang, nyfikenhet och vetgirighet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valda nyckelord: Konstruktion, luft, naturvetenskap och socialt samspel. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
 
Jag har under min VFU, men också utifrån mina egna fyra barns skolgång lagt märke till att 
de naturvetenskapliga ämnena i form av fysik och kemi i stort sett inte existerar förrän i 
högstadiet dvs. fr.o.m. åk.6. Elevers uppfattning om dessa ämnen i åk. 6 är ofta att de är svåra, 
abstrakta och ogreppbara. Något som jag som blivande pedagog vill försöka ändra på. 
 
I Lpo-94 står att: 
  

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 
• Känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de 

naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska 
kunskapsområdena, (s. 12) 

 
Människans behov av att finna jämvikt och förståelse för sin omvärld har givit 
naturvetenskapen en plats i utbildningen. Viktigt att också se naturvetenskapen och dess 
begrepp som ett kulturarv, liksom ett förhållningssätt både som kunskaps- och åsiktsbildning i 
det demokratiska samhälle vi alla verkar och lever i. Skolverket (2000, a) skriver om ämnets 
syfte och roll så här: 
 
 Kemiämnet syftar till att beskriva och förklara omvärlden ur ett kemiskt perspektiv. Samtidigt  
 skall utbildningen befästa upptäckandets fascination och glädje och människans förundran och 
 nyfikenhet såväl inför vardagslivets fenomen som naturens uppbyggnad. (s. 59) 

 
Skolverket (2000, b) har sedan kompletterat detta med ytterligare kommentarer och menar på 
att det handlar om att göra naturvetenskapen till en elevanpassad verksamhet som eleven kan 
känna sig delaktig i. Alla, oavsett om man är expert eller inte, ska ges samma chans att förstå 
naturen. Förståelsen är ju drivkraften till fortsatt motivering, intresse och engagemang för att 
lusten till att lära mer ska infinna sig. Att då börja på det stadiet där eleven befinner sig är 
viktigt, eftersom ny kunskap byggs vidare på den redan befintliga. Kunskap är ju ett 
mångtydigt begrepp som innefattar både fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – vilka 
både förutsätter och samspelar med varandra.  
 
Sjöberg (2000) och Harlen (1996) tycker liksom skolverket att det är viktigt att alla barn får 
en naturlig och vardaglig anknytning till naturvetenskapen och dess begrepp, liksom att man 
ser vilken betydelse den haft över tiden, men också dess betydelse för framtiden då tekniken 
runt om kring oss ständigt ökar och finns överallt i vår omgivning.  
 
Vygotsky vidgade Piagets konstruktivistiska perspektiv genom att säga att naturvetenskapliga 
begrepp och teorier stimuleras/utvecklas i ett socialt samspel med andra. Genom att man 
pratar, berättar, förklarar, diskuterar etc. med andra konstruerar individen naturvetenskapens 
begrepp och teorier. Enligt författaren kan detta karaktäriseras som ett socialkonstruktivistiskt 
synsätt dvs.  
 

…kunnande ses som individuellt konstruerat men socialt medierat. (Andersson, 2001)   
 

Även Doverborg & Pramling (1995) skriver om att barn lär sig när de själva är aktivt 
engagerade och rekommenderar intervjun, som ska vara meningsfull, väl förberedd och ges 
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god tid till, så att varje enskild elev känner att de och deras tankar - oavsett hur de ser ut är det 
viktiga och centrala i intervjun. Något som även Piaget poängterade (Helldén, 1994). 
 
Detta är något som jag använt som utgångspunkt i mitt arbete, jag har då valt ut begreppet 
materia, och omvandlat detta till begreppet luft. 
   
Vad luft egentligen är dvs. definitionen på detta, liksom lite historik om hur man sett på detta 
begrepp finns att läsa i diverse litteratur. Enligt Bonniers Multimedia Lexikon (1998) är luft 
den gasblandning som utgör jordens atmosfär. Vi kan inte se den, smaka på den eller lukta på 
den. Upp till ca 80 km höjd har luften ungefär samma sammansättning som vid jordytan – 
78,1% kväve, 20,9% syre och små mängder av ädelgaser, vattenånga och koldioxid. Luftens 
halt av vattenånga kan variera mellan 0 och 4 volymprocent. Halten vattenånga beror dels på 
avdunstning, dels på temperaturen. Ju varmare luften är desto mer vattenånga finns det. i 
luften finns också fasta partiklar (t ex pollen och bakterier), vätskedroppar och is. 
Luftföroreningar kan också förekomma. 
 
Man har i alla tider haft olika tankar och teorier om saker och ting. Vetenskapsmännens idéer 
förändras hela tiden, eftersom de bygger vidare på människors tankar. Författaren jämför detta 
med att ”lägga pussel” dvs. det hittas ständigt nya bitar som på olika sätt passar ihop med de 
gamla (Persson, 1996, 1998). Andersson & Bach (1995) menar att människan har ett behov av 
en tankemässig jämvikt för sitt eget välbefinnande gör att han/hon i allmänhet är nyfiken och 
vetgirig på sin omvärld och har förmågan att ”konstruera och operera” i sin tankestruktur, 
vilket leder vidare till ny kunskap och nya begrepp, vilket är en del av strukturernas aktivitet. 
Helldén (1994) och Harlen (1996) kommenterar att alla barn har med sig sina egna 
uppfattningar om det som ska beskrivas – de kommer inte med ett tomrum i sinnet som ska 
fyllas med idéer. Detta går att jämföra med Piagets tankar om inlärning via assimilation och 
ackommodation som är en anpassningsprocess där individen anpassar yttre påverkan till sig 
själv och anpassar sig sedan till omgivningen (Helldén, 1994). 
 
Skolverket (2002) har gjort en kartläggning av barns tankar kring naturvetenskapliga 
fenomen. Detta är ett resultat både från svenska och internationella undersökningar. Man har 
kommit fram till att även små barn har idéer om detta. Barnen konstruerar sedan användbara 
förklaringar genom observationer, språket och samtal med andra. Dessa skiljer sig ofta från de 
vetenskapligt vedertagna, men för barnen är dessa förnuftiga och användbara. De punkter som 
representerar små barns (upp till 9-10 år) tankar om luft i kartläggningen är: 
 

• Små barn liknar ibland luft vid tankar, de har samma ”genomskinliga karaktär”. 
• Luft existerar bara för yngre barn när den är i rörelse, t ex nr det blåser. 
• Vid åtta års ålder tror de flesta att luft finns även när den inte är i rörelse. De börjar 

även förstå att det är luft man andas, även om de inte vet vad som händer med den i 
kroppen. De känner att luft tar plats. 

• Barn på låg- och mellanstadiet betraktar ofta luft och gas som två skilda saker. Luft 
uppfattas som något bra – det används ju vid andning för att vi ska kunna leva. Gas 
däremot uppfattas som något dåligt – det kan vara giftigt eller farligt. 

 
Andersson & Bach (1995) har gjort en liknande undersökning om gaser och materiens 
uppbyggnad. Även deras resultat visar att elever på lågstadiet inte ser luft som någon gas, utan 
ser luft och gas som två skilda ting. Luft förknippas med det positiva som står för andning och 
liv, medan gas förknippas med något giftigt, brännbart och skadligt. Förståelsen för luftens 
uppbyggnad, att den väger, tar plats, kan förflyttas eller att den kan utöva krafter är kunskap 
som eleverna utvecklar successivt, dock i betydligt högre ålder. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
I min framtida yrkesroll som lärare i naturvetenskap är det viktigt att jag skaffar mig kunskap 
om hur barn tänker och lär sig, samt att jag på ett tidigt stadium ökar deras förståelse och 
väcker deras nyfikenhet för de vardagliga fenomen som vi har runt om kring. Detta för att jag 
på bästa möjliga sätt ska kunna föra in de naturvetenskapliga begreppen och förståelsen för 
dessa i undervisningen, så att eleverna lättast kan förstå dem. Viktigt är också att jag börjar 
lärandet på den nivå där eleverna befinner sig. 
 
Tanken med min studie är därför att undersöka och beskriva barnets vanligaste uppfattningar 
om naturvetenskapliga begrepp. Detta ska inte karaktärisera de enskilda elever som jag 
intervjuat, utan fokusera på deras svar kring egenskaper och innebörd hos naturvetenskapliga 
begrepp vilket också Johansson & Svedner (2001) förespråkar.  
 
Mina frågeställningar är: 
 

• Vilka uppfattningar/kunskaper har 8-åringar om begreppet luft? 
• Hur ser elevernas vardagsförklaringar ut på begreppet luft jämfört med de 

vetenskapliga? 
• Vad kan jag som blivande pedagog ha för användning av elevernas vardagstänkande 

och vardagsförklaringar i min kommande No-undervisning? 
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2. Metod 
 

2.1 Urval 
 
Jag har valt en skola i min hemkommun. Här går ca 250 elever från år 0-5. I år 0-2 jobbar 
man åldersheterogena grupper, medan man i år 3, 4 och 5 jobbar åldershomogent. Skolan 
ligger i utkanten av en liten stad i Halland, ca: 2 km från centrum. Barnen bor i villor, radhus 
och lägenheter, men det finns även några som bor på närliggande bondgårdar. Natur i form av 
skog och äng finns nära skolan och utnyttjas till skolans undervisning. 
 
Undersökningen gjordes i form av enskilda elevintervjuer. Jag valde att intervjua tio stycken 
elever, fyra flickor och sex pojkar från en och samma grupp. Detta var samtliga 8-åringar i en 
0-2:a som sammanlagt bestod av 27 stycken elever, alla mellan 6-8 år. 
 
Att det just blev dessa elever är p.g.a. att jag varit vikarie i klassen under en längre tid och då 
känner eleverna, liksom de känner mig. Detta ger en trygghet som är viktig för att eleven inte 
ska hålla sina tankar och funderingar för sig själv, utan våga dela med sig av dem till mig.  
 
 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
 
I denna grupp är pojkarna mycket dominanta, och flickorna är mycket tillbakadragna och 
säger inte så mycket när pojkarna är i närheten – därför föll valet på en kvalitativ intervju. 
Intervjuerna har i antal inte varit så många utan tyngdpunkten har lagts på att ha gott om tid, 
där följdfrågor har varit ett viktigt inslag i intervjun. Jag har också läst litteratur och sökt på 
Internet om vad barn har för tankar om begreppet luft, och även studerat i olika böcker om 
vad forskare säger om barns tankar kring naturvetenskapen och dess begrepp. 
 
Målet med en kvalitativ undersökning är att identifiera okända eller otillfredsställande kända 
företeelser, egenskaper och innebörder (Starrin & Svensson 1994), vilket stämde väl in med 
mitt mål inför detta arbete. Jag har inlett de flesta av mina frågor med ”Vad tänker /tror 
du…”. Detta för att ytterligare betona att jag inte satt inne ned några rätta svar, utan att jag var 
intresserad av alla deras funderingar och tankar kring begreppet luft (Helldén, 1992).   
 
Jag har också tagit del av vad läroplan och kursplan säger om detta ämne. 
 

2.3 Procedur och Tillförlitlighet 
 
Jag har gjort följande för att min undersökning skulle få en så hög reliabilitet som möjligt. 
Alla, både elever och vårdnadshavare, har fått information om arbetets syfte och 
tillvägagångssätt.  En förfrågan till föräldrarna lämnades också ut, om att jag hade deras 
tillåtelse att intervjua deras barn inför denna uppsats (Bilaga 1). Alla föräldrarna gav sitt 
godkännande till intervjun och barnen har deltagit av egen fri vilja.  
 
Jag skapade intervjufrågor som jag hade som underlag i min intervju med barnen (Bilaga 2). 
Frågorna jag ställde var samma till samtliga elever, med undantag av vissa följdfrågor som 
gav mig ett förtydligande av deras första svar. Detta innebär att alla barn har fått ta del av 
samma frågor, fått samma tid och rumsliga förutsättningar. Alla elever kände mig, liksom jag 
kände dem vilket bör ha gett samma trygghet åt samtliga elever.  
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Formuleringarna på frågorna var sådana att ja- och nej svar inte var möjliga. Strävade efter att 
få igång en diskussion, för att eleverna skulle ge så uttömmande svar som möjligt d.v.s. att få 
igång deras inre tankeverksamhet för det som vi oftast tar för givet och inte funderar vidare 
över. Dessa samtal bandades in så att ingen viktig information skulle missas. Efter varje 
avslutad intervju lyssnade jag och den enskilde eleven på inspelningen. Ibland förtydligade 
eleven svaret en gång till, vilket jag då antecknade på ett papper. Att få höra på sig själv var 
ett mycket uppskattat och spännande moment som gav ett bra avslut på intervjun. Härefter har 
jag gjort en sammanställning av elevernas svar på mina frågor, vilken finns i min resultatdel. 
Har även renskrivit en pojkintervju resp. en flickintervju, vilka återfinns som bilagor nr. 3 och 
4 längst bak i mitt arbete. Detta har jag sedan jämfört med tidigare gjord forskning inom detta 
område, vilken återkommer i min diskussionsdel.  
 
Att det just blev frågor om begreppet luft var att jag ville ta något som finns i vår vardag och 
som är lätt att ta för givet, men som också är något absolut nödvändigt för vår existens. Vid 
närmare eftertanke av detta naturvetenskapliga begrepp skapades mina intervjufrågor, vilka är 
ganska vida i sin tolkning. 
 
En jämförelse av min intervju och den litteratur jag läst har sedan gjorts. Detta har sedan givit 
mig tankar och svar på mina två sista frågeställningar, vilka besvaras i min resultat- och 
diskussionsdel. 
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3. Resultat 
 
Resultatet åskådliggör barns olika funderingar kring begreppet luft. Alla barn fick samma 
frågor, tid och respons. Skiljer sig deras tankestruktur och funderingar sig åt? 
 
Jag ville först få dem att associera fritt i ett större perspektiv kring begreppet luft, för att sedan 
smalna av det och få dem att fundera lite mer ingående på detta. Min utgångsfråga till varje 
elev var: 
 
1. Vad tänker du på när du hör ordet luft och vad behöver man luft till? 
 

• Alla elever svarade att luft finns överallt och att vi måste ha det för att kunna leva. Vi 
måste ju kunna andas. 

• En pojke lade också till att det behövdes för djuren, både på land och i vattnet. Min 
följdfråga var här då att han skulle berätta hur han tänkte att det fanns luft i vattnet, 
hur detta visade sig? Han förklarade att han hade sett bubblor i vattnet i ett akvarium 
och då fått förklarat för sig att det var luftbubblor. Han sa vidare sedan att det även 
finns sådana här bubblor i alla vågor, och att det i allt vatten finns vågor. Antingen 
finns det ”ovanpå” vattnet vilket är det som alla kan se, eller finns de ”under” vattnet 
och då är det bara fiskarna som kan se dem. Fiskarna är sen ”så smarta” så de simmar 
till dessa bubblor och andas in lite luft där, men de har ingen näsa utan de andas med 
gälar. 

• En flicka kompletterade också med att kommentera att vind också är luft, och att man 
kan blåsa in luft i påsar som man sedan kan smälla. 

• En pojke berättade att de precis köpt en ”luftmaskin” som de hade satt in i taket. Det 
var för att det inte skulle bli så varmt i deras tv-rum nu till sommaren, eftersom den 
skulle ”ge dem” kall luft istället för varm luft. 

 
I fråga 2 och 3 ville jag fånga deras tankar och uppmärksamhet på att luft finns och att den tar 
plats. 
 
2. Kan man se luft och hur ser den i så fall ut?  
 

• Samtliga flickor och fem av pojkarna sa att man inte kunde se luft eftersom den var 
”genomskinlig”. 

• Alla utom en flicka sa att man kan se luften när det blåser eftersom ”allting lutar då”. 
• En pojke sa att ”viss luft ” kan man se, nämligen ”den svarta röken som kommer från 

ett kärnkraftverk. 
 
3. Tror du att det finns luft i någon av dessa saker?  
(Visar fram en tom burk coca cola, en uppblåst ballong och ett glas.) 
 

• Samtliga barn ansåg att det fanns luft i ballongen, men inte i någon av de andra sakerna. 
 
En pojke kommenterade dock att det hade funnits luft i glaset om man hade lagt ett lock 
ovanpå – man kunde stänga in den, men som glaset var nu så ”kom den ut igen”. Han hade 
även funderingar över luften i ballongen och sa att om han hoppade på ballongen så skulle 
den gå sönder och då ”skulle luften frias”.   
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Funderingar om vilka saker runt om kring oss som innehåller luft kom uppenbarligen igång 
hos pojkarna. Här var det fem av pojkarna som kommenterade att det fanns luft i olika bollar  
t ex fotbollar, ”kingbollar” och tennisbollar. En utav dessa pojkar kommenterade också att det 
dock inte fanns luft i bandybollar eftersom det är hål i dessa. Dom behöver ju inte kunna 
studsa, sa han. En annan pojke sa att hans pappa hade pumpat in ny luft i hans cykeldäck 
dagen före, så där fanns det också luft. Han konstaterade samtidigt för sig själv att ”pumpar 
man in för mycket luft så exploderar det”.  En av pojkarna sa att ”man kan ta in luft i munnen 
och svälja den, sedan kan man låtsasrapa. Men man kan inte ta in hur mycket som helst för 
det får inte plats”.  
 
Syftet med fråga 4 – 8 var att se om de hade några tankar om att luft har egenskaper. 
 
4. Tror du att luft väger någonting?  
 

• En flicka samt en pojke trodde att luften vägde ”lite, lite, pyttelite, ungefär som lite 
bomull”. 

• Övriga ansåg att luft inte vägde någonting alls. 
 
Här kom även ytterligare funderingar in. En annan pojke undrade nu hur tjock luften är? Han 
svarade sig själv ganska snabbt med att ”den var nog lika tjock som jorden”, eftersom den 
”måste räcka till alla människor på hela jorden”. Han konstaterade i samma andetag att ”luft 
är olika utomhus och inne i hus, men den väger ändå lika mycket”.  
 
5. Är det skillnad på kall och varm luft, i så fall hur skiljer de sig åt? 
 

• Samtliga svarade att man fryser av kall luft och ”svettas” av varm luft. En av flickorna 
gjorde här en jämförelse mellan kall luft och fjällen, och mellan varm luft och 
Sibirien. 

• En pojke (han med takläkten) var lite kluven och menade att man frös av kall luft, 
”men ibland var den faktiskt svalkande – på sommaren i alla fall”.  

 
6. Tror du att luften kan ta slut/bytas ut, och kommer det ny luft då? 
 

• Här svarade samtliga barn att luften aldrig kunde ta slut eller försvinna. Men att byta 
ut den gick. Min följdfråga blev då om de hade funderingar/tankar om hur detta byte 
av luften gick till? En pojke svarade att den gick att byta ut i lufttuber, ”sådana som 
dykarna har”. Övriga barn hade inga förslag, men de var ändå helt övertygade att den 
gick att byta ut. 

• Samtliga flickor och fyra av pojkarna hade även här dubbla tankar dvs. samtidigt som 
de ansåg att luften aldrig kunde ta slut så tog den slut ”i människan, när hon dör”.  

• En pojke hade även en tanke om ”luften tar slut när solen slocknar”. 
• Pojken som hade tankar om att det var olika luft inomhus och utomhus, menade att det 

kom in ny luft i husen ”genom springor och nyckelhål”. 
  
7. Tror du att man kan förstöra luften, hur i så fall? Vad händer då? 
 

• En flicka sa ja, med motiveringen ”om man skräpar ner i naturen så suger marken upp 
det. Och ”då blir blommornas luft smutsig och inte så bra för blommorna”. Jag bad 
henne vidareutveckla sina tankar eftersom begreppet ”luft i marken” inte nämnts 



12 

tidigare. Hon menade att eftersom blommor också ”lever och dör, precis som 
människorna”, måste även dom ha luft, ”de måste ju också andas. De andas genom 
sina rötter, för i marken finns det hålrum med luft”. Kommer det för mycket skräp på 
marken, blir det också för mycket smuts i ”markluften”, och då dör blommorna i 
förtid.  

• En pojke svarade att man kunde förstöra luften med påskbrasor. Jag undrade hur han 
menade då. Han syftade då ”den svarta röken”, den var giftig ansåg han. 

• Övriga åtta svarade också ja, också med motiveringen att man kunde släppa ut giftiga 
gaser. Detta dock utan vidare förklaring. 

 
Pojken som varit inne på den synliga svarta luften från kärnkraftverken var nu inne på att 
denna luft även innehöll giftiga gaser, och att de som jobbade här bar gasmask ”så att de 
inte fick i sig den giftiga gasen”. 

 
8. Finns det något vi kan göra åt luften som förstörs? 
 

• En pojke sa ”bära gasmask”. 
• Flickan med tankarna om naturen sa ”inte skräpa ner”. 
• Övriga sa ”inte släppa ut giftiga gaser”. 

 
Barnens förklaringar på begreppet luft och hur den är, skiljer sig från de vetenskapliga 
förklaringarna. Elevernas tankar och förklaringar om begreppet luft och dess beskaffenhet 
präglas i min undersökning av ett enkelt och vardagligt språk. Här finns inga 
naturvetenskapliga termer, utan förklaringarna är hämtade från barnens egen vardag dvs. de 
associerar fritt från händelser som man kan anta varit stora och spännande för dem. Det 
vardagliga språket förstärks här av tonläge, gester och miner vilket jag tyvärr inte kan återge 
här. 
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4. Diskussion 
 

4.1 Sammanfattning av mitt resultat 
 
Resultatet av min fältstudie visar att samtliga elever hade tankar om begreppet luft. Att det var 
ett vardagstänkande speglas ju i deras svar som inte innehåller några naturvetenskapliga 
begrepp. De använder sig utav ett vardagligt språk som man kan tänka sig att 8-åringar gör 
när de pratar med varandra.  
 
Innan jag gjorde min fältstudie läste jag Skolverkets (2002) kartläggning. Här stod om små 
barns tankar om begreppet luft. Detta gjorde att jag hade vissa förväntningar på elevernas 
tankar om begreppet luft med mig ut när jag skulle intervjua dem. I artikeln stod det att små 
barn ibland liknar luft vid tankar, de har samma genomskinliga karaktär. Vidare existerar luft 
bara när den är i rörelse. Detta stämde bra in med de svar jag fick på frågan om man kunde se 
luft, respektive i vilka föremål som det fanns luft i. Då svarade de flesta barnen att den är 
osynlig och genomskinlig. Men att man kan se den när det blåser. Alla barnen kände till att 
det fanns luft i ballongen, men det var få som kände till att det fanns luft i de andra föremålen. 
I artikeln stod också att vid 8-års ålder tror de flesta att luft finns även när den inte är i rörelse. 
De börjar förstå att det är luft man andas och känner till att luft tar plats. Detta bekräftades i 
min undersökning där nya tankarna började ta form, pojkarna observerade att luft tar plats, 
även om de inte uttryckte det med ord. De förknippade detta med händelser utifrån sin vardag 
t. ex. cykeldäcket som exploderar om man pumpar in för mycket luft i det. Även när det gäller 
begreppen luft och gas, visade min undersökning samma resultat som skolverkets 
kartläggning och Andersson & Bach (1995) rapport dvs. barnen förknippar luft med positiva 
saker som t. ex. liv och andning, medan gas ses som giftigt och får istället en negativ 
innebörd. För övrigt visste inte barnen mycket om luftens egenskaper. På flera frågor var 
vissa elever kluvna, i den bemärkelsen att de gav två svar, vilka då talade emot varandra. De 
kunde inte heller förklara varför, utan gjorde ett konstaterande som var tillfredsställande med 
deras eget inre. Vikten av att känna jämvikt, balans och harmoni är något som även 
poängteras mycket i litteraturen och ses som en viktig faktor i människans liv, oavsett om 
man är stor eller liten. ”Landar” man i sin uppfattning om saker och ting tror jag att man 
lättare kan ta till sig nytt och omvärdera/pröva sina gamla tankar och idéer. 
 

4.2 Barns lärande och förståelse 
 
Det har forskats mycket om hur barn uppfattar naturvetenskapen och dess begrepp, då mest på 
ett allmänt plan dvs. man har inte plockat ut några speciella begrepp. Tankestrukturen hos 
barnen anses vara likartad inom hela naturvetenskapen. 
 
En person som haft ett stort inflytande på skolans naturvetenskapliga undervisning är Jean 
Piaget (1896 – 1980). Han började redan på 1920-talet studera utvecklingen av barns logiska 
tänkande, men det dröjde ända till 1960 innan hans tankar om stadier som barn måste passera 
fick ett genombrott. Barn måste ha vissa förutsättningar för att klara av saker, konstaterade 
Piaget. Han använde sig av den kliniska intervjun, där han i samtal med ett enskilt barn 
genom frågor och experiment försökte observera barnets logik, tänkande och föreställningar. 
Han fann också att testernas ”felaktiga” svar kunde vara av lika stort intresse som det ”rätta” 
om man ville studera barnets tänkande. Frågan var inte vad som var rätt eller fel, utan fokus 
var inriktat på det enskilda barnets tänkande. Piaget menade att barnens verklighet konstrueras 
genom att blanda nya och gamla tankestrukturer och erfarenheter. Helldén (1994) menar att  
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utnyttjandet av både det gamla och det nya följer nya kunskaper och insikter. Piaget gjorde 
tidigt undersökningar där han beskriver hur barns grundläggande tankar utvecklas för att 
kunna klara av världen runt om kring sig. Piaget menade att alla barn måste gå igenom 
samtliga fyra stadier, vilka är ganska åldersbundna. Fyra huvudfaktorer bidrar till barnens 
tankestruktur, nämligen mognad, erfarenhet, social interaktion och självreglering, vilka 
successivt utvecklas under de olika stadierna. Barn kan inte tillgodogöra sig kunskap som är 
för avancerad för dess biologiska ålder och utveckling. Piagets stadieteori har kritiserats 
starkt. Kritikerna anser att barn i tidig ålder mycket väl kan klara problem som enligt Piaget 
kräver operationell intelligens. Helldén (1994) anser att det kan begränsa barnets naturliga 
nyfikenhet om viss kunskap ses som alltför logiskt komplicerad för dem. Här tycker jag att 
jag dra paralleller med de dubbla/kluvna svar jag fick i min undersökning. Jag kan här urskilja 
hur eleven utnyttjar den kunskap som de redan har. När de sedan tänker efter och inte får 
tankestrukturerna att stämma, funderar de vidare en stund, för att sedan lägga till eller dra 
ifrån. Detta gör att nya tankestrukturer och ny kunskap uppstår. Jag valde ju också att inte gå 
in och tala om några rätta svar, utan det var deras tankar som här var det viktigaste, oavsett 
hur de såg ut. Om jag i min undersökning hade valt att gå in och handleda och föra en dialog 
med eleven är jag ganska övertygad om att ytterligare förståelse och kunskap hade infunnit 
sig.  
 
Jag tror att många av de begränsningar som barn har att förstå och förklara naturvetenskapliga 
begrepp beror på deras vardag. De sätter tidigt samman sina erfarenheter med den information 
som de får från de vuxna, vilket troligen oftast består av ett konstaterande och där 
förklaringen saknas. Vidare förklaras nog vardagliga händelser oftast med vårt vardagliga 
språk då de uppstår just i vardagen, utan tanke och känsla för att det är något 
naturvetenskapligt som vi egentligen håller på med, vilket kan jämföras med en del 
funderingar ifrån min undersökning t ex takfläktens funktion. Kanske är det så att de vuxna 
väljer att vänta med de naturvetenskapliga begreppen, av den anledningen att de ofta är både 
svåra och abstrakta att förklara. En av orsakerna till detta kan vara att inte heller de vuxna 
alltid kan ge naturvetenskapligt riktiga förklaringar och att även de styrs av sina 
vardagsföreställningar. Om det är så är det inte så svårt att inse att barns uppfattningar om 
naturvetenskapliga fenomen är vardagsföreställningar, vilket stämmer med Vygotskijs åsikter 
att en förutsättning för elevens naturvetenskapliga lärande är att de är tillsammans med 
människor som använder naturvetenskapliga teorier och begrepp (Andersson, 2001). Eftersom 
barn redan i tidig ålder har funderingar över sin vardagsmiljö, något som både min studie och 
tidigare undersökningar (Skolverket, 2002; Andersson & Bach, 1995) har visat, borde ett 
tidigt införande av naturvetenskapen utifrån elevers nivå ge de bästa förutsättningarna för en 
ökad kunskap. 
 
Vet jag som pedagog om var den enskilda eleven kunskapsmässigt befinner sig har jag chans 
att väcka elevens nyfikenhet. Detta genom att utmana honom/hennes uppfattning dvs. på 
något ställa elevens hypotes på sin spets. Att jag som pedagog hela tiden finns till hands när 
eleven konstruerar sin omvärld är mycket viktigt. Det är ju som litteraturen skriver ”något 
som lärs in via ett socialt samspel”, där jag som pedagog ska stödja deras tankar, samtala och 
ge dem nya utmaningar, och på detta sätt successivt införliva dem i naturvetenskapens värld 
och begrepp (Andersson, 2001). Både undersökningar (Skolverket, 2002; Andersson & Bach, 
1995) och litteraturen (Andersson & Bach, 1995) visar att barns föreställningar är ett resultat 
av deras vardagserfarenheter och vanligt sunt förnuft. Allt eftersom de får med sig mer 
erfarenheter i bagaget, vilket är något som skolan ska bidra med, konstruerar de om sina 
tidigare tankar och förståelse om naturvetenskapen och dess begrepp, vilket också är en 
ständigt pågående process livet igenom. Är jag positiv, engagerad och utgår från den enskilda 
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individen samt börjar i de tidigare åren med naturvetenskapen och dess begrepp tror jag inte 
att naturvetenskapen behöver ses som tråkig och svår. Att börja tidigt med naturvetenskapliga 
begrepp innebär inte att de ska kunna dessa, utan att de ska få en ”igenkänningskänsla” när de 
senare ska lära in dem. Ett exempel på detta skulle kunna vara att t ex nämna densitet och 
atmosfär etc. när man jobbar med luft i de lägre åldrarna. Det man känner igen är lättare att ta 
till sig och omforma till ny kunskap och förståelse. 
 
Kanske kan man se Piagets och Vygotskijs forskning som ett led till dagens kurs- och 
läroplan. De har redan i ett tidigt skede visat att eleven ”inte kommer som ett tomt blad som 
ska fyllas” (Harlen, 1996). Utan att eleverna faktiskt bär med sig olika erfarenheter som 
påverkar deras tankestruktur och förmåga till förståelse och kunskap. Något som min 
undersökning visade tydligt på.  
 

4.3 Språkskillnader 
 
Att vara medveten om språkskillnaderna mellan barn och vuxna, och vad detta kan innebära 
för förståelsen av naturvetenskapen, är något som forskarna är överens om (Sjöberg, 2000). 
 
Sjöberg (2000) nämner att språkskillnaderna ofta är en faktor till att ämnet upplevs som svårt 
och ogreppbart. För en lärare i de naturvetenskapliga ämnena är det lätt att det vetenskapliga 
tänkandet blir det centrala medan det centrala för barnet däremot är vardagstänkandet. Därför 
är det viktigt att jag som pedagog har kännedom om, och får en ökad förståelse om vad som 
styr barns uppfattning om naturvetenskapliga fenomen/begrepp, så att jag kan möta dem på 
rätt nivå i min undervisning. För att alla elever ska kunna nå upp till de mål som finns 
uppsatta i Lpo-94 och i kursplanen är det viktigt att se möjligheterna hos eleven, och inte se 
det som begränsningar om det fattas viss kunskap/förståelse hos eleven. Detta blir istället en 
utmaning för mig som lärare, och jag blir också en erfarenhet rikare, något som jag har nytta 
av vid andra tillfällen. Att börja på en enkel nivå, för att sedan successivt utöka den, allt 
eftersom eleverna blir äldre och deras erfarenhet och förståelse för det mer abstrakta blir 
större och större.  
 
Eftersom uppfattningar om de naturvetenskapliga fenomenen/begreppen i vårt samhälle 
förmedlas ju av språket, är det också extra viktigt att vi vuxna talar samma språk som barnen 
när vi ska förklara nya fenomen/begrepp för dem, så att innebörden i det vi säger kan 
tillvaratas. Först då kan eleverna börja konstruera nya mönster och tankebanor som leder till 
ny eller ökad förståelse och kunskap. Vi har i vårt dagliga tal även uttryck som gör att barn 
lätt kan feltolka, och sedan utefter detta bygga sina föreställningar vidare på t.ex. uttrycket 
”Öppna fönstret så att vi får in lite frisk luft”. I barns tankevärld kan kanske detta leda till att 
luft kan bli gammal och då behöver bytas ut till ny dvs. den förbrukas och ny luft att ersätta 
den gamla med går att tillverka. För att inte missuppfattningar om hur saker och ting hänger 
ihop innebär vetenskapen både samarbete, samspel och dialog. För att kunna göra en 
framgångsrik undervisning är det viktigt att utgå från elevens tänkande. Att förstå hur barn 
tänker blir således en mycket viktig utgångspunkt i min undervisning som kommande 
pedagog. Jag upplever att intervjun som undersökande metod till hur jag ska lägga upp min 
undervisning är en utmärkt, lärorik och rolig sådan. Men precis som Doverborg & Pramling  
(1995) påpekar är det viktigt att jag är medveten om att varje intervjutillfälle, oavsett om det 
är enskilda intervjuer eller gruppintervjuer så är de situationsbundna och kan inte 
generaliseras och återanvändas, utan erfarenheterna och förutsättningarna kanske är 
annorlunda nästa gång. 
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4.4 Vardagstänkande kontra vetenskapligt tänkande 
 
I litteraturen skrivs det om två sorters tänkande, vardagstänkandet och det vetenskapliga 
tänkandet. Andersson & Bach (1995) säger att vardagstänkandet måste finnas där om det 
vetenskapliga tänkandet ska kunna infinna sig. Utan reflektioner över vardagsfenomen skulle 
inte läraren ha några beröringspunkter överhuvudtaget som satte igång tankestrukturen hos 
eleverna, vilket gör att en undervisning i stort sett skulle bli omöjlig att utföra. Jag tror genom 
att se sambanden mellan de olika tankesätten får vi in att naturvetenskapen är en del av våran 
vardag och att den är en mänsklig aktivitet i ett socialt sammanhang. Det blir då viktigt att 
skolans naturveteskapliga undervisning gå från det vardagliga tänkandet dvs. utifrån hur 
eleverna uppfattar världen, och se detta som något positivt och som en tillgång i 
undervisningen. Det handlar om att vi är medlemmar av ett och samma samhälle, som vi alla 
ska kunna fungera i och kunna känna oss delaktiga i. En uppgift för skolan blir då att 
successivt utveckla de naturvetenskapliga kunskapsområden bl. a. genom att stimulera en 
interaktion mellan dessa och elevernas vardagsmiljö. Olika åldrar kräver olika insatser – allt 
från reflektion och eftertanke till att kunna sätta in detta i meningsbärande sammanhang, 
vilket är en början till medvetenhet och generalisering. Genom att utgå från det vardagligt 
enkla är det lättare att få en fördjupad förståelse för de vetenskapliga begreppen, vilket också 
kommer påverka barnens uppfattning om ämnet. Forskningen pekar på att om barnen inte 
börjat med naturvetenskapen före 11 – 12 års ålder, så har de redan bestämt sig för om de 
kommer att tycka om ämnet eller ej (Harlen, 1996). En bidragande orsak till detta kan vara att 
man då inte längre lägger undervisningen utifrån den enskilde individen. Tidspressen för att 
lära ut förståelsen för de naturvetenskapliga fenomenen och alla dess begrepp gör att 
undervisningen lätt blir allt för abstrakt och att den i stort sett blir ren faktakunskap som 
eleven själv ska läsa in från böcker. Man hinner helt enkelt inte ta reda på och utgå från den 
enskilde individen. Det blir då ganska uppenbart att elevens nyfikenhet, intresse och 
engagemang försvinner. Medveten om detta kan man som pedagog göra undervisningen 
meningsfull, vilket är det som styr elevernas uppfattning och tankar om ämnet. Intervjuer i 
grupp eller enskilt är exempel på hur man som pedagog kan ta reda på hur elevernas 
tankestrukturer ser ut, och sedan bygga sin undervisning vidare på.  
 
Man kan ju också ”dra det till sin spets” och fråga om det är nödvändigt att lära sig 
naturvetenskapliga begrepp överhuvudtaget. Räcker det inte att i ett vardagsspråk kunna 
förstå och förklara hur saker och ting hänger ihop? Ett problem blir ju då dock att kulturarvet 
blir svårt att tillgodogöra sig, liksom att de naturvetenskapliga begreppen och dess betydelse 
verkar hålla över tiden, medans vardagsspråket inte är statiskt. De vetenskapliga termerna är 
också aktuella ur ett globalt perspektiv. Detta gör ju att vi redan i tidig ålder måste införliva 
barnen i den begreppsvärld vi lever i, och få dem att se möjligheter, men också begränsningar 
över vad som är möjligt i framtiden.  
 

4.5 Validitet 
 
En svårighet med intervjun var att inte vara ledande i sina kommentarer och att inte formulera 
ja- och nejfrågor. Tanken var att få eleverna att samtala om luft, utifrån deras egen förståelse 
av detta begrepp, utan påverkan av mig. Jag tycker att intervjun gjordes på ett sådant sätt, och 
att eleverna verkligen svarade och kommenterade utifrån sina egna erfarenheter och 
kunskapsnivå, liksom att de höll sig till ämnet. Upplevde också att jag hade god kontakt med 
samtliga elever och att de kände sig trygga vid intervjutillfället. 
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4.6 Generalisering 
 
Undersökningen ger en överblick hur 8-åriga barn funderar och ger inte exakta svar på hur 
varje enskild elev tänker på naturvetenskapliga begrepp. Resultatet i undersökningen gäller 
således bara mina 10 barn. Jag har dock i litteraturen funnit att barn har likartade tankar om 
luft som mina barn hade (Skolverket, 2002, Andersson & Bach, 1995). 
 

4.7 Slutsats 
 
Studien visade på att även små barn har tankar och funderingar över vardagens fenomen och 
vikten av dem för livets existens. Vetskapen om detta och förståelsen för hur barn tänker och 
förstår tror jag är det som gör en bra pedagog i de naturvetenskapliga ämnena.  
    
Undersökningen har varit både rolig och inspirerande och fungerat mycket bra. Jag valde ju 
den kvalitativa intervjun som metod, och kände att jag fick ett starkt positivt gensvar från de 
barn jag intervjuat. Känns också som barnen varit öppna och ärliga mot mig när de svarat på 
frågorna. Detta tror jag beror på att de redan kände mig, liksom jag kände dem vilket gjorde 
att de kände sig trygga i intervjun. 
 
Denna undersökning och skrivandet av denna uppsats har givit mig en positiv inspiration till 
att jobba på detta sätt i min kommande naturvetenskapliga undervisning. Att intervjua eller på 
något sätt föra ett samtal med eleverna före jag ger mig in på ett nytt undervisningsområde, är 
ett bra sätt att få till en så bra undervisnings- och inlärningssituation som möjligt. Min 
förhoppning är att kunna arbeta på detta sätt i fortsättningen, när jag börjar mitt arbete som 
No-lärare.  
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Bilaga 1 
 
Hej!       
 
Jag heter Eleonore Cederholm, är 41 år och har vid några tillfällen varit vikarie i klassen när 
Åsa varit borta. Parallellt med att hoppa in som lärarvikarie läser jag till Ma/No - lärare vid 
Karlstads universitet och ska nu påbörjat mitt examensarbete inom naturvetenskapen.  
 
Jag har tänkt att det ska handla om barns tankar och funderingar kring begreppet luft. 
Eftersom uppsatsen ska grunda sig på en intervjustudie undrar jag om Ni kan ge tillåtelse att 
jag intervjuar Ert barn kring den här frågan. Jag har även tänkt spela in samtalen så att jag får 
med all viktig information och inte missar något. Barnens anonymitet garanteras. 
 
Ni får gärna ta kontakt med mig om Ni har några frågor angående intervjun. Mitt tel.nr. är 
0123 – 45678 eller via mail …..... @ …….. 
Går det bra om jag intervjuar ert barn? Ja _____   Nej _____ 
 
Barnets namn______________________________________ 
 
Förälders namnteckning____________________________________ 
 
Återlämnas till skolan snarast möjligt. 
 
Tack på förhand! 
 
Hälsningar 
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Bilaga 2 

 
Intervjufrågor om luft. 
 

1. Vad tänker du på när du hör ordet luft? 
 
2. Tror du att det finns luft i någon av dessa saker? 
(Visar fram en tom coca cola burk, en uppblåst ballong och ett glas.) 
 
3. Kan man se luft? 
 
4. Väger luft någonting? 
 
5. Är det någon skillnad på kall och varm luft? 
 
6. Tror du att luften kan ta slut/bytas ut, kommer det ny luft då? 
 
7. Tror du man kan förstöra luften, hur i så fall? Vad händer då? 
 
8. Kan vi göra något åt det? 
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Bilaga 3 
 
Renskrivning av en pojkintervju: 
 
L. Vad tänker du på när du hör ordet luft och vad behöver man luft till? 
E. Det finns överallt och man måste ju kunna andas luften. Och så har vi satt in en luftmaskin 
hemma så vi inte får det så varmt i sommaren. 
L. Kan man se luft och hur ser den ut i så fall? 
E. Nej, för den är genomskinlig. Men man kan se viss luft – den svarta röken som kommer 
från ett kärnkraftverk. 
L. Hur menar du då? 
E. Jo, det gör att en del luft får färg då. Den blir svart. 
L. Okej, då förstår jag. 
E. Bra! 
L. Tror du att det finns luft i någon av dessa saker? 
(Visar fram en tom coca cola burk, en uppblåst ballong och ett tomt glas.) 
E. I ballongen finns det luft, men inte i de andra sakerna. Men det finns luft i bollar också. 
L. Hur tänker du då? 
E. De måste ju kunna studsa. Det gör de av luften som finns i dem. Och så finns det luft i 
cykeldäck, men man får akta så inte det spricker. 
L. Spricker? 
E. Ja, det kan ju inte få plats hur mycket som helst förstår du väl. Det är ju så tunt. 
L. Ja, det är ju klart. 
E. Ja! 
L. Tror du att luft väger någonting? 
E. Nej, ingenting alls.  
L. Tycker du det är skillnad på kall och varm luft, och hur skiljer de sig åt då? 
E. Kall luft är kall och då fryser man och varm luft är varm och då svettas man ……. Men 
förresten …… ibland kan kall luft vara skönt, om man är svettig så blir man lite sval. Så ska 
vi ju ha det till sommaren. 
L. Tror du att luften kan ta slut/bytas ut, kommer det ny luft då? 
E. Nej, luften finns alltid.  
L. Kan den bytas ut då? 
E. Ja, dykarna byter sådana där som de har luft i på ryggen. Den luften kan ta slut och då 
måste de ha ny luft annars kan de inte vara kvar under vattnet. 
L. Tror du att man kan förstöra luften?  
E. Ja, i kärnkraftverk, i den svarta röken. Det blev det när vi tände påskbrasan också och tände 
smällare. 
L. Förstör man luften av den svarta röken? 
E. Ja, den är full av giftiga gaser som går upp i den rena luften. Jobbar man i kärnkraftverk 
måste man ha gasmask på sig.  
L. Finns det något man kan göra för att inte förstöra luften? 
E. Bära gasmask! 
L. Finns det något annat tycker du? 
E. Ja, inte släppa ut giftiga gaser. 
L. Då hade jag inga mer frågor. Tack för att du ville svara på mina frågor. 
E. Varsågod. Det var bara roligt. Hej då, nu går jag. 
L. Hej då! 
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Bilaga 4 
 
Renskrivning av en flickintervju: 
 
L. Vad tänker du på när du hör ordet luft och vad behöver man luft till? 
E. Man andas luft, annars kan man inte leva. 
L. Kan man se luft och hur ser den ut i så fall? 
E.  Nej, för den är genomskinlig. 
L. Tror du det finns luft i någon av dessa saker? 
(Visade fram en tom coca cola burk, en uppblåst ballong och ett tomt glas.) 
E. Ja, i ballongen finns det luft.  
L. Finns det luft i några andra saker tror du? 
E. ……. Nej 
L. Tror du att luft väger någonting? 
E. Ja, lite. Man känner ju om man har en ballong i handen. 
L. Tycker du det är skillnad på kall och varm luft? 
E. Ja, man fryser om det är kall luft. Om det är varm luft svettas man istället. När vi var på 
semester i fjällen var det kall luft, så vi fick ha på oss varma kläder så vi inte skulle frysa. 
L. Tror du luften kan ta slut/bytas ut, kommer det ny då? 
E. Nej luften finns alltid för människorna behöver andas den. Men den kan ta slut om man dör 
för då slutar man ju att andas. 
L. Tror du den kan bytas ut då? 
E. Ja. 
L. Vet du hur? 
E. Nej. 
L. Tror du man kan förstöra luften? 
E. Ja, man kan släppa ut giftiga gaser. 
L. Hur tänker du då? 
E. ……. Vet inte, men man kan det! 
L. Finns det något man kan göra för att inte förstöra luften? 
E. Ja, inte släppa ut giftiga gaser. 
 
 
 
 
 
 
 


