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Abstract 

This study aims to show pre-school children's conceptions on combustion and their thoughts 

on the conditions the process include. The data collection method this study used is through 

interviews. All of the children interviewed attend pre-school. All children who participated in 

the study are six years old. The interviews touched on different issues of fire, such as, how to 

start a fire, how to maintain a fire and how to extinguish a fire. Previous research about 

children’s conceptions and children and fire is the basis of the survey. The survey has shown 

that the children's explanations cannot be compared with the scientifically accepted theories 

even if the children seem to have some understanding about the conditions that are needed in 

the chemical process of fire. The children has mentioned fuel and heat as the main conditions 

for fire, while many has an uncertainty against oxygen. One of the children has shown a 

greater understanding of the purpose of oxygen. The children's knowledge about this subject 

mainly comes from experiences in an environment where caregivers is present. Suggestions 

for what preschool teachers can work with within the occupation has been show. 
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Sammanfattning 

Denna studie har som syfte att visa på förskolebarns föreställningar om förbränning och deras 

tankar om de förutsättningar processen innefattar. Datainsamlingsmetoden som studien har 

använt sig av är intervjuer. Alla barnen som intervjuades går i förskolan. Alla barnen som 

deltagit i studien är sex år gamla. Intervjuerna berörde frågor om eld, så som, hur man startar 

en eld, hur man upprätthåller en eld och hur man släcker en eld. Tidigare forskning om barns 

föreställningar och barn och eld ligger till grund för undersökningen. Undersökningen har 

visat att barnens förklaringar inte kan jämföras med vetenskapligt vedertagna teorier även om 

barnen verkar ha en viss förståelse om vilka villkor som behövs i den kemiska processen eld. 

Barnen har nämnt bränsle och värme som de viktigaste förutsättningarna för en eld, medan 

många har visat en osäkerhet kring syre. Ett av barnen har visat en större förståelse för syrets 

betydelse. Barnens kunskap inom detta ämne kommer främst från upplevelser i en miljö där 

vårdnadshavare är närvarande. Förslag för vad förskollärare kan arbeta med i verksamheten 

har påvisats. 

Nyckelord 
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1. Inledning 
Barns föreställningar om eld är relativt outforskat i förskolan. Utifrån de sökningar jag gjort 

kring forskning på barn, kemi och eld så finns det inte mycket forskning som fokuserar på 

barns föreställningar om eld som kemisk process.  Däremot har Räddningsverket (1999) gjort 

en undersökning kring barn, eld och varför barn leker och anlägger eld och hur man lär barn 

om brandsäkerhet. 

Utbildningsdepartementet (2010) belyser i Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i 

förskolans läroplan att; 

 

Fokus kan i stället ligga på att få bekanta sig med en rad olika processer och fenomen som t.ex. 

smak, doft, vatten i dess olika former (gas, fast och flytande), temperaturskillnader, 

väderfenomen, luft som rör sig, kraft, balans och jämvikt samt eldning av bränslen. 

   (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 15) 

 

Citatet nämner eldning av bränslen och detta gjorde mig mer intresserad av att studera hur 

barn ser på begreppet eld och förbränning. 

 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att synliggöra vad barn har för föreställningar om eld som en kemisk 

process. Eld har villkor som är viktiga för att förbränning skall kunna ske och dessa ligger till 

grund för forskningsfrågorna nedan. 

 

 Vad har barn för föreställningar om vilka villkor som är nödvändiga för att 

göra upp en eld? 

 Vad har barn för föreställningar om vilka villkor som är av relevans för fortsatt 

förbränning? 

 Vad har barn för föreställningar om vilka villkor som är av relevans vid 

släckning av en eld? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

2.1 Definition av förbränning - Eld 

I Folke A Nettelblads och Christer Ekdahls bok Kemi [Grundbok] 

(2006) så beskriver de hur eld behöver tre olika villkor för att 

fungera. För att göra upp en eld behövs syre, bränsle och värme. 

Enligt Nettelblad och Ekdahl så benämner man dessa tre villkor 

som brandtriangeln (se Figur 1). Genom att tillföra värme till syre 

och ett bränsle så startas en förbränningsprocess. Värmen gör att 

syret och bränslet börjar reagera tillsammans med varandra och 

upprätthåller eldens låga. Genom att tillföra bränsle så hålls elden 

vid liv. 

 

 

 

 

Den luft som finns runt om oss innehåller ungefär 21 % syre och när vi gör upp en eld så tas 

oftast syret upp från luften omkring oss. Om man vill skynda på förbränningsprocessen så kan 

man tillföra högre halter av syre. Detta kan man göra på några olika sätt som författarna visar 

här. 

 
Det märker du om du blåser på glödande ved. Då blåser du nämligen undan koldioxid 

som bildats vid förbränningen. Det gör att elden får med syre och flammar upp. Ett 

annat sätt att öka förbränningen är att finfördela ämnet till ett pulver eller små stickor. 

Då brinner ämnet snabbare eftersom syret och värmen kommer åt på fler ställen. 

(Nettelblad & Ekdahl, 2006, s. 229) 

 

 

Syret som används vid förbränning kan även benämnas för oxidationsmedel. Genom att 

tillföra värme till syre och bränsle startas en förbränning. Syret börjar genom värmen reagera 

med bränslet och gör att atombindningarna som finns i de ämnen man använder sätts i rörelse 

och bryter sig loss från varandra och frigör energi. Denna energi är värme. Energin från 

värmen i förbränningen gör att, så länge den kemiska reaktionen har tillgång till syre och 

bränsle, kan upprätthålla sig själv. Under en förbränningsreaktion bildas ämnen som totalt har 

mindre bindningsenergi än ingångsämnena. De ämnen som ingår i förbränningen reduceras 

till koldioxid och vatten. (Andersson, Sonesson, Stålhandske, & Tullberg, 2000) 

 

Ordformel av händelseförloppet: 

Kolväte + Syre → Koldioxid + Vatten 

 

Några av de bränslen man kan använda sig av vid förbränning är till exempel papper och trä. 

Olika bränslen har olika flampunkter. Flampunkten är den temperatur värmen behöver ha för 

att bränslet skall kunna reagera med syre i omgivningen och starta förbränningsprocessen. 

Flampunkten för papper är vid 185°C och flampunkten för trä är vid 300°C. 

 

Figur 1. Rekonstruktion av 

Nettelblad och Ekdahls 

brandtriangel i Kemi [Grundbok] 

(2006, s 228) 



 

3 

 

Genom att ta bort något av villkoren ur brandtriangeln (se figur 1, s 2) så släcker man elden. 

Nettelblad och Ekdahl (2006) visar oss på olika sätt att släcka elden och det första sättet de 

presenterar är att ta bort syret (oxidationsmedlet) ur brandtriangeln. Genom att ta bort syret ur 

den kemiska processen kväver man elden. Bristen av syre gör att bränslet inte längre har 

något att reagera med. Detta sätt kan återskapas genom att lägga en brandfilt över en brasa 

eller genom en brandsläckare med koldioxid som stänger ut syret från förbränningsprocessen. 

 

Det andra sättet Nettelblad och Ekdahl (2006) presenterar, är att minska temperaturen till 

under flampunkten på bränslet. Författarna ger oss ett exempel på hur man kyler ner en eld 

som brinner av bränslet trä. Genom att hälla vatten på bränslet så kyler vi det under sin 

flampunkt på 300°C. Men författarna beskriver detta också som en tvåstegsraket. I och med 

att hälla vatten på bränslet så kyler vi det, men vi kväver elden på samma gång då den 

vattenånga som skapas av vattnet även stänger ute syre från förbränningsprocessen. Det tredje 

sättet Nettelblad och Ekdahl (2006)  visar på är att man kan sluta ge förbränningsprocessen 

bränsle för att släcka den.  

 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Forskning om barns föreställningar 

Andersson (2001) diskuterar hur en relativt stor grupp av elever som blivit tilldelade 

etablerade testfrågor inte kan ge några svar som är förenliga med vad som händer i en kemisk 

reaktion. Ungefär 10% - 15% av dem svar som elever gav var så precisa att de kunde 

accepteras som en förklaring. Andersson (2001) nämner även att många elever har 

föreställningar om hur fenomen inom naturvetenskap fungerar innan de går in i en 

undervisningsmiljö. Andersson (2001) visar oss på att barns föreställningar inte kan liknas 

med de vetenskapliga vedertagna teorierna som finns. 

 

Andersson (2001) ger oss några exempel på föreställningar som barn har om 

natuvetenskapliga fenomen kontra de vetenskapliga föreställningar (se figur 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anderssons (2001) undersökningar kring elever och dess föreställningar visar att elever de 

dessa föreställningar innan de kliver in i en skolmiljö. Detta stärks också av Redfors och 

Enochsons (2011) forskning om Fem elevers föreställningar om organsystem - vad händer i 

kroppen när vi dricker vatten? Redfors och Enochson (2011) hade fem elever som 

studieobjekt. De använde sig av figurfrågor, ett ritpapper med en siluett av en människokropp 

Figur 2. Rekonstruktion av Anderssons tabell i Elevers tänkande och skolans 

naturvetenskap (2001, s. 11). 



 

4 

 

där eleverna fick rita ut sina föreställningar om hur vattnets kretslopp i vårt organsystem såg 

ut. Det Redfors och Enochson (2011) kom fram till i sin rapport var att eleverna hade svårt att 

se ett sammahang kring vad som händer med vattnet i kroppen. Det framkom alltså även här 

att barn har svårigheter att ge en teoretiskt accepterad förklaring och att barn förlitar sig på 

sina egna föreställningar inom de natuvetenskapliga ämnena.  

 

2.2.2 Forskning om barn och eld 

I Räddningsverket (1999) påstås det att människan alltid har fascinerats av eld oavsett ålder. 

De allra flesta människor verkar ha någon sort dragning mot eld. I Räddningsverkets (1999) 

undersöker de 750 barn i grundskolan, allt ifrån årskurs 1 till 9. De kom bland annat fram till 

att 80 % av de barn som gick i högstadiet lekte med eld, 40 % av alla mellanstadieelever leker 

med eld och i lågstadiet är det knappa 20 % som leker med eld. 

Studien visar även på att eldens destruktiva förmåga är oftast ingenting som eftersöks av barn 

som sätter diverse saker i brand. Det finns alltså väldigt sällan ett destruktivt beteende hos de 

barn som leker med eld. Dessa eldlekar är istället som ett sätt för barnen att utforska sin 

nyfikenhet eller att de helt enkelt är uttråkade. Det framkommer även att detta sällan varierar 

mellan åldrarna och att dessa eldlekar oftast ersätts med andra aktiviteter.  

 

 De flesta föreslog istället olika typer av fritidssysselsättningar, som till exempel 

 att spela fotboll eller att vara med i någon annan gruppaktivitet, att gå på fest 

 eller att shoppa, eller att spela TV-spel. Läxläsning som alternativ var faktiskt 

 också vanligt – även bland de ungdomar som eldade ganska mycket.  

    (Räddningverket, 1999, s. 19) 

 

Räddningsverket (1999) visar på att kunskapen kring eld främst ges av vårdnadshavare. Två 

tredjedelar av den information som ges till barn i yngre åldrar fås via hemmet och endast en 

tredjedel är information från skolan. I övre skolåren var istället studiebesök på brandstationer 

och brandövningar på skolan de främsta informationskällorna. 

Det framkommer även i studien att man kan förebygga lekande med eld och ge barn kunskap i 

brandsäkerhet på några olika sätt och ett av dessa sätt är att använda brandmän som förebilder 

och handledare och att barnen ofta ser upp till brandmän. Barn ser upp till yrket för att 

brandmän hjälper och räddar andra människor som befinner sig i nöd. Det framkommer i 

undersökningarna också att människor som befinner sig i barns närhet och vardag, och att 

dessa människors förhållningssätt till eld är minst lika viktigt. Det som Räddningsverket 

(1999) menar med detta är att de människor som håller i aktiviteter angående eld eller 

brandsäkerhet inte skall ledas med auktoritet utan istället ledas med ett öppet sinne och 

värdera de deltagandes åsikter med respekt och som värdefulla för att utveckla ny kunskap. 

Terjestam & Rydén (1998) har genomfört några typer av aktiviteter och sedan skrivit en 

rapport om dess inverkan, Group versus solitary fireplay: a study of 12 year old school 

children. Dessa aktiviteter förklaras av Räddningsverket (1999) och hur de gått till. Studien 

tar upp olika stationer där man låta barnen vara med i olika lärotillfällen, där man bland annat 

undersöker rökutveckling, hur man gör upp en säker eld i en eldstad utomhus och en 

gemensam grillning där man kan prata om olika vardagssituationer som berör eld på olika 
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sätt. Vi som vuxna kan inte bara förbjuda barn att leka med eld och på så vis sätta stopp för 

eldlekar. Istället förespråkar Räddningsverket (1999) att detta område kräver en större 

informering och ett aktivt arbetssätt. 

 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

Studien kommer eftersträva att använda konstruktivismen som utgångspunkt. Jag vill få fram 

barnens nyfikenhet och vetgirighet med hjälp av en figurfråga. Detta kan hjälpa studien att 

skapa en bättre dialog sinsemellan då figurfrågan kan öppna upp barnens tankar för mig som 

intervjuar och på så sätt synliggöra barnens tankestrukturer tydligare. Tanken med att lyfta 

fram dessa tankestrukturer genom figurfrågan gör att jag kan använda mig av intervjufrågorna 

för att fördjupa mig med barnen i ämnet eld och få syn på deras föreställningar. Då alla frågor 

får någon typ av svar så kommer jag eftersträvat att ställa följdfrågor på dessa svar som 

barnen ger och försöka sätta idén om jämvikt i obalans och få barnen att tänka över sina 

föreställningar och på så vi få ytterligare information om hur de ser på eld som kemisk 

process. 

2.3.1 Piaget och konstruktivism  

Jean Piagets teori om vad lärande och kunskap är benämns ofta som konstruktivism. Piaget 

menade att vi människor skapar oss kunskap, vi konstruerar vår egen verklighet. Vi skapar oss 

således föreställningar, egna begrepp och minnen på eget initiativ (Andersson, 2001). 

Andersson (2001) ger oss tre teoretiska begrepp utifrån Piagets teoretiserande. Dessa är. 

 

 Idén om jämvikt 

 Människan är vetgirig och nyfiken 

 Tankestrukturer 

 

Idén som jämvikt beskrivs av Andersson (2001) som människans letande efter balans i 

problem. Vi som människor skapar oss en föreställning om något, men sätts denna 

föreställning på prov, att föreställningen sätts i obalans, och vi märker att föreställningen inte 

stämmer så vill vi som människor försöka ställa detta till rätta. Detta gör vi antingen genom 

att skapa oss en ny föreställning eller ta reda på fakta om det problem vi ställts inför. Detta 

menar Piaget (Andersson, 2001) är en katalysator för lärande och kunskap som gör att vi vill 

lära oss mer. Denna teori om jämvikt, går hand i hand med den andra komponenten, vilken är 

att människan är i grund nyfiken och vetgirig. Genom att sätta våra föreställningar eller 

slutsatser i obalans så motiverar detta fram människans vetgirighet och gör oss nyfikna. 

Andersson beskriver (2001) utifrån Piagets teorier oss som nyfikna och utforskade varelser 

för att vi som människor dras till och utsätter oss för situationer som vi inte förstår, vilket i sin 

tur stör den jämvikt Piaget teoretiserar om. Vi omvärderar vår kunskap om och om igen, vilket 

på så sätt gör att vi lär oss.  

Andersson (2001) beskriver Piagets teoretiserande om lärande och utveckling som biologiskt 

betingat. Piaget menar att vi människor utvecklar vår intelligens genom tankestrukturer som 

vi utvecklar olika utifrån olika faser i livet (Andersson, 2001). Tankestrukturerna skapas redan 
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vid födsel och utvecklas genom att barnet växer. I och med att Piaget teoretiserar om dessa 

strukturer betyder detta att det alltid finns ett utgångsläge för den kunskap vi har.  Detta gör 

att människans intelligens, våra tankestrukturer ses som en fysiologisk mognad och att vi 

alltid har ett utgångsläge för vår kunskap (Andersson, 2001). Dessa tre begrepp lägger grund 

för människans vetgirighet och att vi skapar oss föreställningar om saker och ting på eget 

initiativ. 
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3. Metodologisk ansats och metod 

3.1 Urval 

Barnen som valdes för intervjuerna går på samma förskola och samma avdelning. Alla barn 

som intervjuades är 6 år gamla. Utav de deltagare som var med i undersökningen var två 

pojkar och resterande tre var flickor.  

Förskolan som valdes för undersökningen valdes på grund av att avståndet till den är 

överkomligt. Anledningen till detta är att, om något barn skulle känna sig obekväm med 

intervjun en dag, så har jag tillfälle att åka dit vid ett annat tillfälle.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Den semistrukturerade intervjun benämns oftast som en blandning av en ostrukturerad 

intervjuform och en strukturerad intervjuform. Detta är för att den kvalitativa intervjuformens 

frågor inte ställs utifrån ett specifikt frågeschema. Frågorna har därför ingen kronologisk 

ordning i intervjun, vilket denna metod har sin likhet i den ostrukturerade intervjuformen. Den 

kvalitativa intervjun har även inslag från den semistrukturerade intervjuformen, där intervjun 

har ett tema. Intervjuformen blir ett samtal om ett ämne istället för ett sökande om rätt svar 

eller fel svar. Den kvalitativa intervjuformen riktar sig till att undersöka deltagarens sätt att se 

på saker och ting i sin omvärld (Bryman, 2008). 

Datainsamlingsmetoden har inspirerats av Redfors & Enochsons (2011) metod där en 

figurfråga har använts och där barnen fick skriva och läsa själva och flervalsfrågor där 

barnens föreställningar skulle få utrymme. Denna studies intervjuguide (se bilaga 2) och 

följdfrågorna som ställts har som syfte att uppmana barnen synliggöra barnens föreställningar 

om eld. Intervjuguiden innehåller frågor som skall väcka barnens tankar om vad som behövs 

för att starta, upprätthåll och släcka en eld. Figurfrågan (se bilaga 3) används för att för att 

starta upp barnen nyfikenhet och få dem att försöka sätta ord på det dem vet om eld.  

 

3.3 Genomförande 

Intervjuerna tillsammans med barnen var individuella och fortlöpte cirka 15 minuter vardera. 

Intervjuerna spelades in via ljudupptagning med hjälp av diktafon från början till slut. 

Intervjuerna började med några uppvärmningsfrågor, där vi bland annat pratade om när de 

eldade sist, vem som eldade och vad de gjorde med elden. Här fick barnet eget utrymme för 

att komma in i sina tankar kring eld. 

Efter att barnet fått prata lite om eld så började jag sakta ta initiativet i samtalet och påbörjade 

intervjun. Jag använde mig av den figurfrågan (se bilaga 3) jag skapat och bad respondenten 

titta på den därefter placerades den på bordet framför oss så det alltid kunde finnas till hands. 

Jag ställde frågor om vad de såg på pappret utifrån det de sagt under uppvärmningsfrågorna. 

Jag hade som utgångspunkt att jag heller inte visste riktigt hur det hela med eld fungerade. 

Detta gjorde jag för att få barnen att förklara för mig hur de tror att eld fungerar. Under tiden 

barnen fick titta på figurfrågan så använde jag mig av intervjuguiden för att komma åt vad 

barnets tankar var. Följdfrågor på barnens svar anpassades efter intervjuguiden. 
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Intervjuguidens frågor berör ämnet men hur jag ställde frågorna gentemot varje barn 

varierade. De frågor jag ställde barnen var utformade på ett sätt som gör att barnen får 

utrymme för sina föreställningar och för att utesluta svar som, ja och nej. 

 

3.4 Databearbetning 

Jag lyssnade igenom materialet som spelats in under intervjuerna och transkriberade samtalen 

med barnen i ett eget dokument (Bryman, 2008). För att bevara identiteten på barnen så 

ersattes deras namn med pseudonymer. Därefter jämförde jag svaren barnen gav utifrån de 

forskningsfrågor studien utgår ifrån. Följdfrågorna på barnens tankar som jag ställde blev 

annorlunda ställda utifrån varje barns tankar. Utifrån att utformandet på följdfrågorna skiljde 

sig så tolkade jag barnens svar utifrån den frågeställning som vi berörde just då. Om barnens 

svar höll sig till den fråga som var relevant för frågeställningen så slogs den samman med vad 

de andra barnen sagt om det. Kategorierna för analys skapades utifrån vad barnen pratade om 

gällande eld genom gemensamma nämnare för varje intervju och brandtriangeln. 

 

3.5 Tillförlitlighet 

Alla barn hade sina intervjuer på eftermiddagen, efter lunch och vila så barnen hade fått 

chansen att äta sig mätta och vila sig lite inför intervjuerna. Detta var för att barnen skulle få 

känna sig nog återhämtade efter förmiddagens aktiviteter och pigga inför intervjun. 

Intervjuerna ägde rum inne på förskolan där barnen befinner sig i en miljö där de är bekväma 

och på så sätt undgå att intervjun känns som ett förhör. Intervjufrågorna är testade innan 

intervjun på två barn i sju års ålder. Under intervjuerna så höll jag alltid ett vaksamt öga på 

ifall barnen tyckte att de var tråkigt eller om de kände sig pressade under intervjuns gång. I 

sådana fall skulle intervjun avslutas. 

 

3.6 Etiska överväganden 

Innan intervjuerna påbörjades med barnen så tillfrågades förskolechefen på förskolan där 

studien skall äga rum. Detta för att få tillstånd för att göra undersökningen (Vetenskapsrådet, 

2011). Förskolechefen informerades om att studien kommer att använda sig av en kvalitativ 

intervjuform med en avdelning på förskolan och att intervjuerna skulle spelas in, i form av 

ljudupptagning. Förskolechefen informerades även om att studien kommer forska på barns 

föreställningar eld som kemisk process. Då studien riktar sig mot barn under 15 år, så 

informerades även vårdnadshavare om studien och dess utformande. Detta för att få tillåtelse 

från vårdnadshavare om att deras barn fick delta i studien (Vetenskapsrådet, 2011). 

Informationen till vårdnadshavarna innefattade information om ljudupptagningar, intervjuerna 

och barns föreställningar om eld som kemisk process. Vårdnadshavare informerades om att 

det är frivilligt att vara med i studien och att det alltid är tillåtet att avsäga sig sin plats i 

studien oavsett tidpunkt under arbetets gång. Krav om att information kring studiens syfte och 

utförande skall delges till deltagare och vårdnadshavare, är ett av de krav som 

Vetenskapsrådet (2011) förespråkar att forskare skall stödja sig mot. 
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All data som studien har samlat in är konfidentiell och används bara i forskningssyfte för 

studien (Vetenskapsrådet, 2011). Därför har alla deltagare i studien benämnts vid 

pseudonymer för att bevara deltagarnas integritet och anonymitet. Detta för att förhindra att 

information om deltagare skall läcka, och på något sätt, kunna skada deltagarna och 

vårdnadshavare (Bryman, 2008). 
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4. Resultat 
Under intervjuerna hänvisade fler barn till erfarenheter de gjort i hemmet när de resonerade 

kring eld. Detta är något som var återkommande och kommer diskuteras senare. 

 

4.1 Barns föreställningar om eldens villkor 

4.1.1 Bränsle 

Alla fem barn som intervjuades var eniga om att det behövdes någon typ av bränsle även om 

de inte använde begreppet bränsle. Alla barn såg ved, trä eller papper som en första milstolpe 

för att starta en förbränningsprocess. Detta visar på att barnen har en kunskap om att en eld 

behöver någon typ av bränsle för att starta. 

 

4.1.2 Värme 

Alla de barnen som deltog i intervjuerna såg också att värme, eller eld som de uttryckte sig, 

också var nödvändigt. En av följdfrågorna ljöd följande. 

 

 Intervjuare: Så, om man lägger ved och papper på samma ställe så blir det eld? 

 Maria: Ja, det blir det, men man måste ha en tändsticka också. 

 Intervjuare: Jaha, okej, men varför måste man ha den då? 

 Maria: För att det ska bli varmt och börja brinna. 

 

Citatet illustrerar hur detta framkom i en av intervjuerna. Detta visar oss på att barnen som 

deltog i studien har en förståelse för att värme är ett villkor för att en eld skall kunna starta. 

 

4.1.3 Syre 

Barnens svar kring syrets betydelse för förbränning är något mer komplicerad och kommer 

därför delas upp i tre underkategorier.  

Syre som förutsättning 
Ett av barnen anser att syret är något dåligt för elden. Däremot i nedanstående citat så går ett 

barn in på syrets relevans för förbränning. 

 

 Intervjuare: Vad kan man göra om elden håller på att slockna? 

 Maria: Man kan blåsa på den tror jag. 

 Intervjuare: Varför gör man det tror du? 

 Maria: För att det ska få mera luft. 
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Syre som fiende 
Ett av barnen såg även syret som en dålig egenskap för eldens förbränning. Följdfrågan ljöd 

följande. 

 Intervjuare: Kan man lägga till något annat för att det ska brinna? 

Valtr: Nej, det tror jag inte. 

 Intervjuare: Okej, kan man ta bort någonting då? 

 Valtr: Luften kanske. Så den inte blåser ut elden. 

 

Allmän osäkerhet kring syre 
De resterande tre barnen som deltog i studien visste inte om man behövde lägga till något mer 

eller nämnde att det kanske inte behövdes något mer. 

 

4.2 Barns föreställningar om hur man upprätthåller 
förbränning 

4.2.1 Bränsle 

Alla deltagande barns svar indikerade här att det behövdes någon form av bränsle för att 

upprätta hålla förbränning. Ved, trä och papper var återkommande.  Barnen föreslog alltid i 

första hand att bränsle var det som behövdes för att upprätthålla elden. 

 

Brännbart material 
Det framkom att det fanns en osäkerhet om andra bränslen som kan användas och även 

bränslen som inte ingår i en förbränningsreaktion. Några exempel var cyklar, glas och skräp. 

Nedan finns ett exempel på detta. 

 

 Eileen: Om elden slocknar så lägger man till sten också. Det gjorde pappa. 

 Intervjuare: Jag förstår, men vad tror du stenarna gör för elden då? 

 Eileen: Dom gör så att den brinner mer. 

 

Barnets tankar går till eldstaden, det som gör att inte elden skall sprida sig, men barnet ser det 

som ett bränsle för att elden skall fortsätta brinna. Citatet illustrerar att barnen har en idé om 

hur man upprätthåller en eld med hjälp av bränsle, men det visar en oklarhet i vad för bränsle 

förutom ved, trä och papper man kan använda. 

 

4.2.2 Värme 

Intervjuerna med barnen visade på att barnen har svårt att se värmens betydelse för en fortsatt 

förbränningsprocess. 
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 Intervjuare: Ska man lägga till eller ta bort saker från elden då? 

 Simon: Nä, för den brinner. Man tar bara papper i sånna fall. 

 

I ovanstående citat så exemplifierar han hur barnen ser på värme. Barnen ser värmen som 

något bestående när elden är startad och de verkar ännu sakna kunskapen om att det kanske 

bör tillföras en ytterligare startgnista om värmevillkoret inte är tillgodosett. 

 

4.2.3 Syre 

Analysen har visat att barnen har en föreställning om att syre (luft) har en ytterst liten relevans 

för en förbränningsprocess att fortsätta. 

 

Allmän osäkerhet kring syre 
Även om Maria (Syre som förutsättning s. 12) verkar ha en kunskap om att elden behöver syre 

för att fungera så visar fyra av de andra barnen osäkerhet över syrets betydelse. Tre av fyra 

barn visste inte om det behövdes något annat än bränsle och värme och det återstående barnet 

berättade att det inte behövdes något mer. 

 

4.3 Barns föreställningar om avbrytandet av förbränning 

 

4.3.1 Bränsle 

Vet inte 
Utifrån den analys av barnens svar som gavs så har inget av barnen nämnt det faktum att man 

kan sluta ge förbränningsprocessen bränsle för att släcka den.   

 

4.3.2 Värme 

Nerkylning 
Vid analys av barnens svar om hur man släcker en förbränningsprocess (eld) så var samtliga 

barn medvetna om att man skulle slänga vatten på elden för att släcka den. 

 

 Iosefka: Man ska släcka med vatten. 

 Intervjuare: Okej, tror du man kan släcka med något annat? 

 Iosefka: Ja, snö, det gjorde pappa en gång. För det är också vatten. 
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Vid följdfrågor på detta gällande vatten och eld så tenderar barnen att svara likadant även här. 

Barnens svar på varför elden slocknar när man häller vatten på den är för att det, som barnen 

beskriver det, är blött och kallt. Detta visar på att barnen har förmåga att förstå att man kyler 

ner bränslet i förbränningsprocessen, men de använder inte begreppet som nerkylning. De 

använder istället bredare ord som kallt. Barnens svar tenderar att bara hålla fokus på avsaknad 

av värme, och inte att vattenångan även stryper syretillförseln till elden (Nettelblad & Ekdahl, 

2006). 

 

4.3.2 Syre 

Kvävning 
När undersökningen berörde andra sätt att släcka en eld på annat än med vatten så var barnens 

svar mer spretiga. Ett barn menade på att man kunde ta en filt för att släcka elden. 

 

 Intervjuare: På vilka olika sätt kan man släcka en eld? 

 Maria: Man kan lägga något över den. 

 Intervjuare: Okej, vad man lägga över då? 

 Maria: En filt, men bara om den är tjock, men inte fleece, för det brinner upp har 

 mamma sagt. 

 Intervjuare: Vad tror du händer med elden om man gör så då? 

 Maria: För att man får ingen luft om filten är tjock. 

 

Barnet menar här att syre är en nödvändighet för att elden skall kunna fortsätta brinna, och om 

man tar bort detta villkor så kvävs elden. Detta barn visar en gömd kunskap till vad syret gör 

för en förbränningsprocess. 

 

4.3.2.2 Allmän osäkerhet kring syre 
Den rådande osäkerheten om syrets betydelse speglas även här då ett av de resterande fyra 

barnen menade på att man kan ”blåsa” ut eldens låga så den slocknar, vilket visar på att ett 

barn ser luft som en fiende som släcker förbränningsprocessen. 

 

 Intervjuare: Varför tror du man kan blåsa ut den då? 

 Simon: För att man blåser bort den. 

 

De återstående tre barnen visade att de hade en osäkerhet då de inte visste säkert om syre 

(luft) spelade någon roll för släckning. 
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5. Diskussion 

5.1 Sammanfattning av resultat 

Studien visar att barn har en viss kunskap om vad som behövs i en förbränningsprocess, men 

de ännu inte helt har utvecklat kunskaper om villkoren och vilken relation de har till varandra. 

Barnen visar på att de ser bränsle som det viktigaste villkoret och belyser ofta detta i sina svar. 

Barnen använder inte begreppet bränsle men de vet att något material måste finnas med, 

däremot är de inte säkra på vad detta är exakt. Bränsle som barnen visade oftast till var ved, 

papper och trä. Men många menade också att värme måste till för att en eld skall kunna bli en 

eld, då främst som en startgnista. Då förbränningsprocessen är startad ser barnen värmen 

något som inte behöver underhållas eller tillföras. Alla barn förlitade sig på att bränsle är det 

viktigaste villkoret för att upprätthålla en förbränningsprocess. Barnen visade också att syre 

har en funktion, men att de ännu inte är helt säkra på vilken funktion det fyller. När barnen 

resonerade kring släckning av en eld så var det nerkylning av bränsle de oftast nämnde. 

De flesta barnen saknar dock förståelse av syrets roll i en förbränningsprocess. Studien visar 

på att barnen ibland ser syre som en förutsättning i en förbränningsprocess och ibland något 

som är dåligt för den. Ett undantag har visats på och det är barnet som benämns som Maria. 

Hon verkar ha en kunskap och en förståelse för syrets roll i en förbränningsprocess. Många 

barn resonerade kring elden med hänvisningar till sina vårdnadshavare. Detta framkom 

genom kommentarer från barnen om hur deras vårdnadshavare hade gjort för i startandet, 

upprätthållandet och släckandet av eldar.  

 

5.2 Tillförlitlighet 

Jag har eftersträvat att inte ställa ledande frågor eller påverka barnens svar och barnen har fått 

eget spelrum för tankar vilket stödjer studiens syfte om att ta reda på barns egna 

föreställningar. Jag valde att inte använde begrepp som värme, syre eller bränsle för att få 

fram barnens föreställningar från grunden och om de var medvetna om dem. Hade jag använt 

begreppen kunde det möjligtvis också medfört en större risk för att påverka barnens svar. 

Figurfrågan (se bilaga 3) jag använda mig av var för att lyfta fram barnens tankar är kring 

elden utan att ha en riktig eld i närheten. Intervjuerna blev relativt långa för att vara 

barnintervjuer och detta kan vara en indikation på att figurfrågan jag skapat fångade barnens 

nyfikenhet och vetgirighet som Piaget teoretiserar om (Andersson, 2001), men jag kan inte 

svara helt säker. Att ha en eld närvarande kanske hade gjort att resultat blivit olika och jag 

kanske löpt en större risk att leda barnen med hjälp av materialet som används vid 

förbränning. En riktig eld kunde kanske ha påverkat säkerhetsaspekten också, då barnens 

vårdnadshavare eller pedagoger kanske hade satt stopp för eldning i anslutning till förskolans 

område. Om studien haft tillgång till en längre tidsram så kunde vårdnadshavare och 

pedagoger fått funderat och diskuterat om att få hålla en kontrollerad brasa i anslutning till 

förskolan. 

Jag kan inte göra anspråk på generaliserbarhet men troligen är resultatet överförbart till andra 

förskolebarn i samma ålder. Tendenserna som redovisas i denna studie är troligen 

igenkännbara för pedagoger eller vårdnadshavare som möter barn i denna åldersgrupp och 

frågar barnen om detta ämne. Barn som följer med på utflykter och får uppleva eld kan 

troligen ge liknande svar på liknande frågor om eld. 
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Jag skrev i mitt informationsbrev (se bilaga 1) att jag målet var att undersöka barnens barns 

föreställningar om eld som kemisk process. I efterhand ser jag hur detta kanske varit en allt 

för utförlig beskrivning av ämnet då detta kanske influerat barnens vårdnadshavare på ett sätt 

som kanske förberett barnen inom ämnet eld. Det kanske hade räckt med information som 

”Barns föreställningar om eld”. 

Denna studie får reliabilitet genom tidigare forskning, så som Redfors & Enochson (2011). Då 

denna studie har använt sig av en figurfråga (se bilaga 3) och utforskande frågor med 

inspiration från Redfors & Enochsons (2011) studie så kan den stödja sig och jämföra sig med 

likande metoder att ta reda på barns föreställningar. Bryman (2008) presenterar detta 

tillvägagångssätt av LeCompte & Goetz (1982) som författarna kallar för extern reliabilitet 

för att uppnå en reliabilitet i en kvalitativ metod. Enligt LeCompte och Goetz (1982) så får 

denna kvalitativa studie validitet genom intern validitet, vilket innebär att jag som intervjuar 

barnen har en delaktighet och närvaro tillsammans med dem. Detta gör att jag som forskare 

kan göra mig desto säkrare på vad barnen har för föreställningar om eld som kemisk process. 

Detta är för att jag som forskare kan säkerställa den data som är inspelad via ljudupptagningen 

med det som jag hörde under intervjuerna och om detta överensstämmer med varandra. 

 

5.3 Slutsats 

5.3.1 Innebörd av resultat 

Denna studie har bidragit till en större förståelse för barns tankar om förbränning och bidragit 

till forskning av barns föreställningar om eld. Resultatet på visar att barn har föreställningar 

och egenskapad kunskap som är svåra att acceptera som en förklaring på de vedertagna 

teorierna om förbränning.  

Denna studie har visat på, så som Andersson (2001) också visat på, att barn har egna 

teoretiska förklaringar till hur kemiska reaktioner och kemiska processer fungerar och att 

barnen har skapat sig dessa med sitt egna tänkande. Barnen ger på så sätt sina reflektioner av 

hur elden fungerar som process men kan inte urskilja de tre villkoren och dess relevans 

gentemot varandra. Barnens föreställningar om eld kan inte, utifrån Anderssons (2001) 

utsago, jämföras med den vedertagna naturvetenskapliga teorin för fenomenet eld. Redfors & 

Enochsons (2011) rapport om barnens föreställningar om vattnets väg genom kroppen visar 

också på barnens fallenhet för att ge sina egna förklaringar. Piagets teori om tankestrukturer 

och människans förmåga att bilda sig föreställningar om saker och ting runt om oss stöds 

också i denna studie (Andersson, 2001). 

 

5.3.2 Framtida forskning 

För framtida forskning så ser jag att man kan använda sig av begreppen syre, värme och 

bränsle för att fördjupa sig i vad barnen har för föreställningar om dem. Genom att använda 

sig av begreppen och fråga mer specifika frågor om dem så kanske man synliggör vad barnen 

tänker om de olika förutsättningarna ytterligare. Till exempel om man skulle fördjupa sig i 

förutsättningen bränsle så kanske man kan synliggöra om olika typer av bränslen, så som olja 

och bensin. Man kan även studera om varför barn tror att vissa material brinner och vissa inte. 
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Om man skulle fördjupa sig i förutsättningen värme så kanske man får syn på vad barnen tror 

värme är och olika typer av energi.  

 

5.4 Rekommendationer för yrkesutövning 

Eld är farligt om man är vårdslös med hur man gör upp eld, vart man eldar och när man eldar. 

Men med kunskap i hur eldens villkor fungerar så kan det utgöra en del i hur man handskas 

med elden längre upp i åldrarna. Genom att få kunskap tidigt gör att man i sin tur har en aning 

om hur man kan släcka eller handskas med eld på ett säkert sätt. Okunskap och avhållsamhet 

gör eld farligt. Med den läroplan (Skolverket, 2010) som utformats för förskolan så beskriver 

den hur vi som pedagoger skall tillämpa vår yrkesroll tillsammans med barnen. Att vara 

lyhörda, visa respekt, lyssna och skapa meningsfull kunskap tillsammans med barnen, lyssna 

på deras åsikter och öppna upp för andras. Alla dessa punkter kan jämföras med det som 

Räddningsverket (1999) beskriver i om hur vi lär om eld och brandsäkerhet genom sina 

aktiviteter. Att vi inte lär genom auktoritet utan genom respekt och lyhördhet. Detta tror jag är 

något som pedagoger kanske kan dra nytta av i förskoleverksamheten då det ligger i linje med 

varandra och har något gemensamt. 

Mina rekommendationer för pedagogerna på förskolor är att introducera enkla experiment 

med barnen om just eld. Dessa kan som till exempel vara att man ställer fram ett ljus och 

placerar ett glas över för att se vad som händer med elden. Eller att försöka göra eld med ett 

förstoringsglas tillsammans med barnen. I och med att man experimenterar med förbränning 

som kan vara hälsovådligt så rekommenderar jag att alltid ha en brandsläckare nära till hands 

och att befinna sig utomhus för att göra dessa experiment. För att undvika att något barn skall 

komma till skada under experimenten så rekommenderar jag att en förskollärare håller i själva 

experimentet och låter lärandet bli en upplevelse för barnen som man senare, eller efter, kan 

ha ett samtal om. 

Jag rekommenderar även att pedagogerna pratar med barnen om eld. Tillfällen då 

pedagogerna kan prata med barnen om detta kan till exempel vara vid utflykter med 

korvgrillning. Detta exemplifieras även av Räddningsverket (1999) som ett lärotillfälle. Här 

kan pedagogerna prata med barnen om de olika villkoren så som bränsle, värme och syre. 

Pedagogerna har även här möjlighet att prata med barnen om olika bränslen och om syrets 

betydelse för elden.  

Om pedagoger känner sig osäkra på hur enkla kemiska processer och kemiska reaktioner går 

till så är detta ett viktigt område för kompetensutveckling inom yrket.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Samtyckesbrev 

 

 

 

 

 

Informationsbrev till deltagare i studien förskolebarns föreställningar om 

eld som kemisk process 

 

Syfte med studien 

Jag kommer att göra en undersökning där syftet är att reda på mer om barns föreställningar 

om hur eld fungerar som kemisk process. Jag önskar därför att göra en intervju med ditt barn 

om detta.  

 

Frivillighet  

Deltagande i studien är helt frivilligt, och du som vårdnadshavare kan när som helst avbryta 

deltagandet utan närmare motivering. Vill du inte att ditt barn deltar eller om barnet själv inte 

vill bli intervjuat är det givetvis helt okej.  

 

Intervjuerna 

Ungefär fem barn i förskoleåldern kommer att intervjuas i studien. Barnet kommer att 

intervjuas på förskolan. För att jag ska ha möjlighet att skriva ner ditt barns tankar kommer 

jag spela in ljud under intervjuerna. 

 

Användning av insamlad data 

När jag har skrivit ner vad ditt barn har sagt kommer inspelningarna raderas. Plats är anonymt 

och barnet kommer gå under pseudonym för att skydda ditt barns identitet. Intervjuerna 

kommer ligga till grund för mitt examensarbete.  
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Tillstånd för att hålla intervju med ert barn 

 

 
                          Ja, jag ger mitt medgivande till att mitt barn får delta i intervjun 

 

            Nej, jag ger inte mitt medgivande till att mitt barn får delta i intervjun   

 

 

 

 

Plats:…………………………………….  Datum:       /     2016 

 

 

 ………………………………………………………  

 

Vårdnadshavares underskrift 

 

 

 

Alla vårdnadshavare är informerade:    Ja      Nej  

 

 

Om ni har några frågor så kontakta gärna mig!  

 

 

 

 

 

Pontus Geisler 

mailadress@hotmail.com 

Telefonnummer: xxx-xxxxxxx 

 
 

För ytterligare information om examensarbetet kontakta kursansvarig på Karlstad universitet. 

 

Susanne Hansson, susanne.hansson@kau.se  

Nina Thelander, nina.thelander@kau.se 

mailto:mailadress@hotmail.com
mailto:susanne.hansson@kau.se
mailto:nina.thelander@kau.se
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

 

1. Vart såg du eld senast? 

Vad gjorde ni med elden? Vem tände den? 

 

2. Vad tror du är det viktigaste när man skall göra upp en eld? 

Kan man göra eld upp en eld med vad som helst? 

Varför kan man det? 

Varför kan man inte det? 

 

3. Elden är på väg att slockna. Vad ska man göra då? 

Ska man lägga till eller ta bort saker från elden? 

Vad lägger man till/Vad tar man bort? 

Varför tror du elden flammar upp igen? 

 

4. Om elden brinner mer än vad man vill, hur gör man då om man vill släcka 

den? 

Kan man släcka den på olika sätt? 

På vilka olika sätt kan man släcka den? 

Varför tror du elden släcks om man gör på det sättet? 
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Bilaga 3: Figurfråga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


