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Sammanfattning: 

 
Växlingen mellan dag och natt är något vi upplever ständigt. För att ta reda på vilka 
uppfattningar barn i förskoleklass hade om dag och natt och om dessa uppfattningar förändras 
något av att arbeta med begreppen har enskilda intervjuer genomförts i två omgångar. En 
första intervju för att ta reda på barnens initiala uppfattningar och sedan en andra intervju efter 
arbete med begreppen dag och natt. Resultatet visar att vid intervjutillfälle 1 hade inget barn 
en vetenskaplig förklaringsmodell till varför vi har dag och natt utan de hade mer 
upplevelsebaserade förklaringsmodeller. Efter att ha arbetat med begreppen ändrade åtta av 
tio sina uppfattningar till en vetenskaplig förklaringsmodell. Slutsatsen blir att det är viktigt 
att känna till barns uppfattningar samt att det är möjligt att förändra dessa uppfattningar med 
undervisning om fenomenen. 
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1 INLEDNING 
 
 
Dag och natt är något naturligt som finns i allas vår omvärld. Hur tänker barn kring dessa 
begrepp, vilka uppfattningar har de redan och hur kan jag som pedagog påverka dessa 
uppfattningar? Detta är något jag finner väldigt intressant och som jag nu beslutat mig för att 
undersöka i och med detta examensarbete. Som Harlen (1996) säger så är naturvetenskap 
väldigt viktigt för att göra det möjligt för barn att kunna förstå sin omvärld. Forskning har 
dock visat att barn har många tankar kring naturvetenskapliga fenomen redan innan 
skolåldern och att dessa tankar inte alltid stämmer överens med de korrekta 
naturvetenskapliga föreställningarna. Dessutom kan barnens tankar och föreställningar vara 
svåra att förändra även efter undervisning (Thorén 1999). 
Syftet med detta arbete är att ta reda på vilka uppfattningar barn i förskoleklass har om 
fenomenet dag och natt och om dessa uppfattningar förändras av att vi arbetar med begreppen 
i undervisningen. 
Jag upplever att det är spännande och en utmaning att se om barnens uppfattningar kommer 
att förändras från den första intervjun till den andra efter att vi arbetat med begreppen. Precis 
som Harlen (1996) skriver är det viktigt att ta reda på barns föreställningar för att kunna 
planera undervisningen efter det. Om pedagogen inte gör detta kanske barnen inte får 
möjlighet att ompröva sina föreställningar och därför har kvar dem långt upp i åldrarna.  

 

1.1 Bakgrund 
  
 
I Lpo 94 står det skrivet att varje elev efter grundskolan ska känna till och förstå 
naturvetenskapliga begrepp och även att skolan skall sträva efter att varje elev får goda 
kunskaper som hjälper dem att förbereda sig för livet (Skolverket 2006). Det innefattar  
naturligtvis att förstå sin omvärld bland annat, vilket är precis det som barn använder 
naturvetenskapen till. Att försöka förstå sin omvärld börjar barnen med tidigt så det finns all 
anledning att börja prata om detta tidigt i förskola och skola eftersom det enligt Harlen (1996) 
blir svårare och svårare att förändra ett barns uppfattningar. 
I grundskolans kursplan står det att skolan skall sträva efter att eleverna utvecklar sin förmåga 
att se strukturer och mönster som kan hjälpa till att göra världen begriplig (Skolverket 2006). 
Genom att börja redan i förskolan och förskoleklassen kan ett intresse för naturvetenskapen 
grundläggas som i längden kanske kan förhindra att dessa ämnen anses som svåra och 
ointressanta. 
 
 
1.1.1 Fenomenet dag och natt 
 
 
Dag och natt uppstår eftersom jorden roterar ett varv runt sin egen axel per dygn. Det är 
astronomerna som tänker sig att jorden roterar kring en axel. Denna tänkta jordaxel sticker 
upp ur jorden vid nord- och sydpolen. För oss ser det ut som om solen går upp i öster för att 
under dagen vandra över himlen och sedan gå ner i väster. Förklaringen är att jorden roterar 
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från väster mot öster och då ser det ut som om solen rör sig i motsatt riktning. Dag har den 
halva av jorden som solen lyser på och natt har man på skuggsidan. (Newth 1995) 
 
Jordaxeln lutar i förhållande till solen, cirka 23 grader, och på grund av det är dagarnas längd 
olika vid olika tidpunkter på året. Som exempel är en dag i juni i Stockholm cirka 18 timmar 
lång för att i december vara bara sex timmar lång. Under de 365 dagar som det tar för jorden 
att röra sig runt solen får alltså en punkt på jordytan ta emot olika mängder ljus. På vintern är 
dagarna som kortast och på sommaren som längst. Den 21 december infaller vintersolståndet, 
det är årets kortaste dag hos oss medan det i Australien är årets längsta dag. Efter det vänder 
det fram till sommarsolståndet som infaller den 21 juni. Det är alltså årets längsta dag här hos 
oss eftersom jorden roterat så att norra halvklotet är vänt mot solen. Vid två tidpunkter mellan 
dessa båda solstånd befinner sig jorden i ett läge så att det blir lika lång dag över hela jorden, 
det vill säga tolv timmar. Det är den 21 mars och den 23 september, vår- och höstdagjämning. 
Dessa datum är inte exakta, ibland infaller dessa händelser med någon dags förskjutning men i 
stort sett så är det dessa datum som gäller. (Newth 1995) 
 
Att jordklotet lutar har stor betydelse för livet på jorden. Det är det som gör att vi har olika 
årstider. Muirden (1998) 

 

1.2 Litteraturgenomgång 
 
 
1.2.1 Barn och naturvetenskap 
 
 
Naturvetenskap är en process som är i ständig utveckling. Processen bygger både på 
observationer och på tillämpning av teorier. Det är teorierna som gör observationerna 
meningsfulla och som leder vidare till mer förfinade observationer och fördjupade teorier. Så 
fortsätter det, i ständig utveckling och under ständig förändring. (Ekstig 2002) 
Det är viktigt att börja tidigt med naturvetenskap i förskola och skola eftersom barn tidigt 
formar sin bild av omvärlden med hjälp av naturvetenskapen. Att den bilden då blir så korrekt 
som möjligt är av största vikt. På grund av teknikens framsteg och hur den påverkar allas våra 
liv har naturvetenskapen också blivit en viktig kunskap, en baskunskap att jämställa med 
läsning, skrivning och räkning. (Harlen 1996) 
Att barnen formar sin bild av omvärlden tidigt beror på att barnen drivs av en vilja att förstå 
hur saker fungerar (Helldén 1994). 
Det har forskats en hel del om barns föreställningar om naturvetenskapliga fenomen de 
senaste tjugo åren. Denna forskning har skett på många olika områden inom naturvetenskapen 
men det har ändå gått att urskilja ett mönster, några gemensamma drag, i barns föreställningar 
oberoende av ämnesområde, enligt Helldén (1994). Detta mönster har delats in i sju olika 
punkter: 

1. Barnens föreställningar är personliga och nya fenomen tolkas utifrån 
dess förutsättningar. 

2. Barnens föreställningar om fenomen i omvärlden är logiska ur barnets 
synvinkel. Barnet inser vanligtvis inte behovet av en vetenskaplig modell 
för att tolka fenomen i omvärlden eftersom dess egna föreställningar 
fungerat bra. 
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3. Barns vardagstänkande kan vara seglivat. Det kan vara svårt att påverka 
och förändra tankesättet genom undervisningen. 

4. Barn använder sitt vardagsspråk när de ska konstruera sina 
föreställningar och kan ha svårt att förstå det vetenskapliga språket. 

5. Barn beskriver ofta sina föreställningar om omvärlden från en 
självcentrerad utgångspunkt. 

6. Det är vanligt att barn har som ståndpunkt i sin tankevärld att det som 
inte syns, det finns inte. Många naturvetenskapliga begrepp bygger på 
fenomen som inte syns och kan därför vara svåra att förstå. 

7. Barn ger ofta ickemateriella företeelser som exempelvis ljusenergi och 
värmeenergi en materiell kvantitet. Till exempel kan barn säga att 
växters gröna delar byggs upp av sådant som de får av solen. 

(Helldén 1994) 
 

Barnen måste få träna på att undersöka vetenskapliga saker och uppfattningar, de måste bli 
inspirerade och försedda med möjligheter för att kunna undersöka och prova om och om igen. 
Detta hjälper barnen att förhålla sig kritiska till andra ”sanningar” som de stöter på i livet 
också, tills de har provat dem vill säga. (Harlen 1996)  
Harlen (1996) skriver även att det är i tidig ålder vi kan få barn att upptäcka naturvetenskapen 
och hjälpa dem förstå. Vi kan då förhindra att barnen kommer upp i högstadiet och inte förstår 
och tycker att allt är svårt och obegripligt. I många fall har de redan bestämt sig för att de inte 
tycker om detta ämne, vilket skulle kunna undvikas om vi börjar i tid. 
 
 
1.2.2 Barns uppfattningar om dag och natt 
 
 
På 80-talet genomfördes en intervjuundersökning bland elever i åldern 9-16 år om varför det 
blir mörkt på natten. 20 elever intervjuades och deras svar kategoriserades i sex olika 
kategorier som sedan skrevs upp och delades ut till 100 elever i samma åldersspann, alltså 9-
16 år. Dessa elever fick då dessa sex olika svar att välja på för att förklara varför det blir 
mörkt på natten. Dessa olika kategorier var: 
 
 1. Solen gömmer sig bakom kullar och berg. 
 2. Moln skymmer solen.  
 3. Månen täcker solen. 
 4. Solen går runt jorden ett varv per dygn. 
 5. Jorden går runt solen en gång per dygn. 
 6. Jorden snurrar ett varv runt sin egen axel en gång per dygn. 
     (Andersson 2008) 
 
 
Andersson (2008) påpekar att endast enstaka elever i åldern 9-10 hamnade i första kategorin, 
solen gömmer sig bakom kullar och berg. Han konstaterar också att det stämmer bra med vad 
dessa elever förmodligen har sett, nämligen att solen går ner på kvällen, och försvinner bakom 
kullar och berg. Ett fåtal elever i åldern 9-12 trodde på kategorin moln skymmer solen och 
någonstans mellan 10 och 20 procent i varje ålderskategori trodde på att månen täcker solen. 
Andersson (2008) menar att man här kan se en viss utvecklingsgång, först är det erfarenheter, 
vad man sett, som spelar in. Senare kan man tänka sig att eleven vet att solen är längre bort än 
vad som först tänktes och då kommer kategorierna moln skymmer och månen skymmer.  
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Kategori fyra var det 25 procent av eleverna i åldern 9-10 som valde, något lägre i de högre 
åldrarna. I denna kategori och även de två återstående tänker sig Andersson (2008) att man 
kan se inslag av undervisning i bakgrunden, eleverna vet att något snurrar men för de yngre är 
det i hög utsträckning geocentriskt, med jorden i centrum. 
Drygt 30 procent av de yngre eleverna valde alternativ fem men detta alternativ blev mindre 
populärt ju äldre eleverna var. Det sista alternativet valdes av cirka 20 procent av de yngsta 
eleverna och ökade till drygt 30 procent av de äldsta. Det Andersson (2008) påpekar är också 
att cirka 40 procent av alla elever tror att jorden är stationär, det vill säga stilla och orörlig. 
 
Vosniadou och Brewer (1994) har även de undersökt barns föreställningar kring dag och natt. 
De intervjuade elever i åldern sex till tolv år. Svaren de fick kunde delas in i åtta olika 
kategorier. Dessa kategorier var: 
 

• Solen skyms av moln eller mörker. 
• Solen rör sig ut i rymden. 
• Solen rör sig växelvis upp och ner från marken. 
• Solen och månen går upp/ner till andra sidan jorden. 
• Solen och månen rör sig runt om jorden en gång per dygn. 
• Jorden och månen rör sig runt solen på tjugofyra timmar. 
• Jorden snurrar runt sin egen axel upp/ner eller väst/öst. Solen och månen 
befinner sig på olika sidor av jorden. 
• Jorden snurrar kring sin egen axel ifrån väst till öst och att solen är stilla men 
att månen rör sig runt jorden. 
   (Vosniadou och Brewer 1994) 

 
 
 
1.2.3 Hur barn lär naturvetenskap 
 
 
Här refereras litteratur som har relevans för undervisningsdelen i detta arbete.  
Genom att barnen redan tidigt uppmuntras att ställa frågor, uttrycka sina egna tankar och 
aktivt delta i diskussioner blir de mer delaktiga och i längden utvecklas de mot ett mer 
självständigt lärande. I naturvetenskapen är det något av en förutsättning om man som 
pedagog vill att barnens begrepp ska utvecklas från det vardagliga mot det mer vetenskapliga. 
(Thorén 1999) 
Som Harlen (1996) skriver i sin bok Våga språnget! kan studier i naturvetenskap ge stor 
utdelning på så sätt att barnen lär sig att arbeta vetenskapligt, alltså att samla information, att 
prova sina idéer och att söka förklaringar. Detta vetenskapliga arbetssätt kan sedan vara till 
stor hjälp när det gäller andra studier och för att tillgodogöra sig nya erfarenheter. Vidare 
skriver hon att man måste anpassa undervisningen med de mindre barnen till deras sätt att lära 
sig saker. Det är ett samspel mellan att tänka och att göra. För att barnen verkligen ska förstå 
är det bra om de själva har fått arbeta fram resultatet. Inlärningen sker om man låter 
färdigheter, attityder och begrepp utvecklas sida vid sida. En positiv attityd till naturvetenskap 
är grundläggande för att barnen ska uppleva ämnet som intressant och roligt. Vikten ska 
läggas vid hur barn lär sig och inte bara vid vad de lär sig. 
Genom att börja tidigt med naturkunskap kan vi ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga 
att diskutera, resonera och lösa problem på ett vetenskapligt riktigt sätt, naturligtvis beroende 
på ålder och i takt med sin utveckling och mognad. Pedagogens uppgift blir att samarbeta med 
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barnen och förse dem med stimulerande hjälpmedel, att ställa frågor för att hjälpa barnen 
vidare och att uppmuntra barnen i deras undersökningar. (Harlen 1996) 
Olika barn föredrar olika sätt att lära sig på, en del vill ta ansvar och ha frihet att planera 
medan andra barn vill och behöver ha en striktare struktur och därför måste vi variera sättet vi 
undervisar på. Det är viktigt att barnen känner sig delaktiga i undervisningen och för att uppnå 
det måste barnen ges makt att påverka det som sker. Alla måste samarbeta på lika villkor för 
att få en bra elevaktivitet vilket leder till att barnen tar till sig det vetenskapliga språket och 
gör det till sitt eget. (Helldén 2005) 
Enligt Eskilsson och Helldén (1996) kan man dela in det naturvetenskapliga arbetssättet i sex 
delar. Dessa delar är att observera, att ställa en hypotes, att göra en förutsägelse, att 
undersöka, att dra en slutsats och att kommunicera. Författarna menar att det är viktigt att 
barnen lär sig arbeta enligt detta arbetssätt och att de utvecklar sin begreppsförståelse. Enligt 
Ekstig (2002) kan man dock inte säga att det finns ett entydigt sätt som definierar den 
naturvetenskapliga metoden. Han menar att om man har som undervisningsmetod att barnen 
ska arbeta på samma sätt som vetenskapsmän så finns det inte ett sätt att arbeta utan hur 
många som helst.  
 
Den forskare som betytt mest för forskningen om hur barn tolkar sin omvärld och hur de lär 
sig om naturvetenskapliga fenomen är Piaget (Helldén 1994). Eftersom Piaget själv var 
zoolog från början så präglade det hans sätt att förklara lärandet. Han menar att barnet går 
igenom vissa bestämda stadier innan utvecklingen av tänkandet är färdigt. Vissa 
tankestrukturer utvecklas vid varje stadium. Dessa tankestrukturer utvecklas med hjälp av 
huvudsakligen fyra faktorer. Det är mognad, erfarenhet, social interaktion och självreglering. 
Piaget menar att barnet inte kan nå ett nytt stadium utan att ha passerat de föregående, det går 
alltså inte att hoppa över något. (Helldén 1994) 
Piagets synsätt har varit centralt i forskningen om barns lärande i naturvetenskap tidigare. 
Många olika läromedel baserades på detta synsätt. Piaget använde olika tester för att studera 
barns tänkande och man kom senare att använda dessa som grund för undervisning. Däremot 
bortsåg man från att undervisningen också måste upplevas som meningsfull och motiverande. 
Kritik mot Piagets forskningsresultat har dock dykt upp på senare år. Nu hävdar forskare att 
barn kan befinna sig på olika utvecklingsstadier inom olika områden beroende på erfarenheter 
och intressen. Vardagserfarenheterna är mycket viktiga. (Helldén 1994) 
Det är alltså av största vikt att göra undervisningen i naturvetenskap, likväl som i alla andra 
ämnen, så intressant och motiverande som möjligt.  Det är även viktigt att undersöka barnens 
tidigare erfarenheter för att kunna planera undervisningen på bästa sätt, för att öka 
motivationen och hitta rätt nivå för alla barn. Just detta menar Schoultz (1996) att Vygotsky 
uttrycker när han förklarar sin teori om den proximala utvecklingszonen. Med den menas att 
om pedagogen är medveten om barnets nuvarande utvecklingsnivå, kan han eller hon hjälpa 
barnet genom tydliga instruktioner. På det viset kan barnet komma längre i sin utveckling och 
skillnaden mellan den nuvarande nivån och den som barnet kan nå med hjälp av pedagogen 
kallas den proximala utvecklingszonen. (Schoultz 1996) 
Vygotsky menar också att det inte går att nå lika långt ensam. Barnet behöver hjälp av dels 
pedagogen men även av sina klasskamrater. Det är genom social interaktion som barnet kan 
utveckla och utmana sin mentala förmåga. (Schoultz 1996)  
Barnen måste kunna relatera den jord de ser i sitt dagliga liv till den tänkta vy de skulle få om 
de befann sig på ett ställe i rymden där hela jorden var synlig. Det är ingen lätt uppgift för 
mindre barn, men för att kunna förklara växlingen mellan dag och natt krävs det att man 
betraktar jord och sol från en tänkt punkt i rymden. (Andersson 2008) 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 
 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka uppfattningar barn i förskoleklass har 
om fenomenet dag och natt. Dessutom vill jag undersöka hur och om dessa uppfattningar 
ändras av att vi arbetar med begreppen i undervisningen.  
Följande frågeställningar har jag utgått från: 
 
1) Vilka uppfattningar har barn i förskoleklass om dag och natt? 
2) Hur påverkas barns uppfattningar om dag och natt av att arbeta med begreppen i 
undervisningen? 
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2 METOD 
 

2.1 Urval 
 
 
För att genomföra denna undersökning använde jag mig av intervjuer med barn i en 
förskoleklass. I förskoleklassen går 16 barn och av dem har tio intervjuats. Att det blev just tio 
barn som intervjuades beror på att det var så många som fick tillåtelse att medverka. 
Vårdnadshavarna fick hem ett brev (bilaga 1) där de fick ge sitt medgivande till att deras barn 
medverkade i intervjuerna. Av 16 barn fick jag alltså tillbaka tio brev sammanlagt och där gav 
samtliga vårdnadshavare sin tillåtelse till att deras barn deltog.   

 

2.2 Datainsamlingsmetoder och procedur 
 
 
Jag valde att genomföra intervjuer med barn i två omgångar för att vid den första intervjun 
kunna ta reda på barnens uppfattningar om begreppen dag och natt och vid den andra 
intervjun ta reda på om dessa uppfattningar ändrats på något sätt efter att vi arbetat med  
begreppen. För att kunna undersöka hur barns uppfattningar påverkas så är intervjuer ett 
utmärkt instrument som Doverborg-Österberg och Pramling (1985) uttrycker i sin bok Att 
förstå barns tankar, metodik för barnintervjuer. Genom att intervjua barn lär man sig om 
barnens värld och att förstå den är värdefullt på många sätt, inte minst med tanke på att 
undervisningen ska planeras utifrån varje barn och dess tidigare erfarenheter. Jag började med 
en standardfråga som jag då utgick från. Frågan belyste det jag ville ha reda på och lydde: 
Berätta för mig hur det kommer sig att vi har dag och natt? Det var i vissa fall nödvändigt att 
precisera frågan mer, beroende på vad de intervjuade svarade. Följdfrågorna blev då inte 
standardiserade (Patel och Davidson 2003). Dessa följdfrågor kunde lyda som till exempel: 
Hur menar du? Hur tänker du? Är det något mer du vill berätta? Jag valde att ha en låg grad 
av strukturering på intervjun beroende på att jag ville låta barnen vara fria i sina svar och ha 
utrymme att verkligen delge mig sina kunskaper och uppfattningar. Vid en ostrukturerad 
intervju får personen som intervjuas maximalt utrymme att svara (Patel och Davidson 2003). 
 
Intervjuerna genomfördes enskilt för att barnen inte skulle lyssna så mycket på varandra och 
säga samma saker som de andra gjorde. Det kändes också som det blev ett bättre samtal när 
det bara var jag och ett barn i taget. 
Jag antecknade under tiden som intervjun fortgick och spelade inte in någonting på band. 
Detta val gjorde jag eftersom jag vid tidigare intervjuer upplevt att det krånglar ganska 
mycket med bandinspelningar och även att mycket fokus från barnet hamnar på bandspelaren 
istället för på samtalet. Eftersom det blir många stödord och anteckningar under själva 
intervjun skrev jag rent varje intervju direkt efteråt. Detta gjorde jag för att inte glömma vad 
det jag antecknat betydde och för att inte missa något av vad barnen berättat för mig.  
 
En vecka efter intervjutillfälle 1 började vi arbeta med begreppen dag och natt. Jag delade in 
barnen i två grupper med fem barn i varje grupp. Detta gjordes för att det är lättare att få en 
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bra diskussion med barnen om de inte är så många. Dessutom ville jag att alla barn skulle få 
möjlighet att prova och experimentera själva med det material som vi arbetade med. Arbetet 
med de båda grupperna planerades och genomfördes på samma sätt men diskussionerna i 
grupperna blev självklart inte helt likartade eftersom det rör sig om individer som är olika, 
alla vill veta och undersöka olika saker.  
Jag började med att ta fram en jordglob som vi tittade på tillsammans och pratade om. Jag 
började med att fråga om de visste vad det var för något som jag hade tagit fram. Det gjorde 
alla och svarade att det var jorden och en jordglob. Vi pratade därefter om vad de olika 
färgerna på jordgloben symboliserade för något. Vi letade sedan upp Sverige på jordgloben 
och fäste en liten pappersgubbe där. Gubben fick representera oss som bor i Sverige. Därefter 
pratade vi om att jorden rör sig, snurrar runt sin egen axel. Barnen fick prova att snurra på 
jordgloben. Sedan plockade jag fram en ficklampa som fick symbolisera solen och lyste med 
den på jordgloben och vi pratade om att det är dag i Sverige när solen lyser på oss. Barnen 
fick prova att snurra på jordgloben och se vad som hände när ”solen” inte längre lyste på 
Sverige och gubben. Vi pratade om att det blev natt i Sverige och dag i andra länder som vi 
tittade på, på jordgloben. Vi pratade också om hur lång tid det tar för jorden att snurra ett varv 
runt sin axel. Det är viktigt att barnen får vara med och prova allt rent praktiskt eftersom de då 
blir delaktiga på ett sätt som gynnar utvecklingen av föreställningar och tankar. (Thorén 1999) 
Det är också viktigt att som pedagog skapa gynnsamma tillfällen för barnen att få iaktta och 
sedan få möjlighet att diskutera dessa iakttagelser. Detta främjar barnens iakttagelseförmåga 
vilket är en nödvändighet när man ska arbeta med naturvetenskap. (Harlen1996) 
Jag tog sedan fram papper och pennor så barnen fick rita något från det vi pratat om. Två barn 
som redan kan skriva valde att både rita och skriva. Vi gjorde detta eftersom det är viktigt att 
dokumentera och sammanfatta det som framkommit under arbetet för att kunskap och 
förståelse ska kunna utvecklas. (Thorén 1999) 
 
En vecka efter att vi arbetat med begreppen i undervisningen genomfördes intervjutillfälle 2. 
Dessa intervjuer skedde på samma sätt som vid intervjutillfälle 1. 

 

2.3 Analysmetoder 
 
 
Jag har gjort en kvalitativ analys av intervjumaterialet. Jag genomförde analysen med en 
fenomenografisk ansats, det vill säga jag försökte förstå hur barnen uppfattar vissa fenomen i 
sin omvärld, i detta fall dag och natt. Den fenomenografiska analysen sker i fyra steg, efter att 
ha bearbetat intervjuerna. Dessa fyra steg består av att som första steg bekanta sig med datan 
man fått fram och skaffa sig ett helhetsintryck. Som andra steg uppmärksammar man likheter 
och skillnader i det som sagts i intervjuerna. I det tredje steget kategoriserar man 
uppfattningarna i beskrivningskategorier och till sist studerar man kategorisystemet för att 
hitta den underliggande strukturen. (Patel och Davidson 2003) 
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3 RESULTAT 
 
 
För att redovisa och tydliggöra den insamlade datamängden vid intervjutillfälle 1 har jag delat 
in svaren i två olika kategorier. Dessa kategorier har sedan delats in ytterligare med 
underrubriker.  
Vid intervjutillfälle 2 blev svaren så entydiga att bara en kategori uppstod. Den har sedan 
indelats med hjälp av underrubriker. 
 
Dessa kategorier delades svaren in i vid intervjutillfälle 1: 
 

• Föreställningar om hur dag uppstår 
� Solen vaknar 
� Solen stiger upp från marken 
� Ingen uppfattning 

 
 
 

• Föreställningar om hur natt uppstår 
� Solen flyttar sig 
� Molnen skymmer solen 

 
 
 
Så här kategoriserades svaren vid intervjutillfälle 2: 
 

• Föreställningar om hur dag och natt uppstår 
� Jordklotet snurrar  
� Moln skymmer solen vid natt 

 
 
 

 

3.1  Föreställningar om hur dag uppstår; intervju 1 
 
 
3.1.1 Solen vaknar 
 
Fyra av barnen uttryckte att solen vaknar när det blir dag. 
 
 ”solen vaknar när den har vilat sig från att göra väder”   
 
 ”jag tror solen vaknar när det blir dag och då vaknar jag också”      
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3.1.2 Solen stiger upp från marken 
 
Fem av barnen uttryckte att solen stiger upp från marken. 
 
 ”solen stiger upp från backen” 
 
 ”solen kommer upp på himlen från marken” 
 
 ”det blir ljust när solen stiger upp från backen, då är det dag”            
 
 
Ett barn uttryckte att det inte visste hur det blev dag. 
 
 

3.2 Föreställningar om hur natt uppstår; intervju 1 
 
 
3.2.1 Solen flyttar sig 
 
En klar majoritet av barnen, sju stycken, uttryckte att solen flyttar sig på ett eller annat sätt när 
det blir natt. 
 
 ”solen försvinner under backen” 
 
 ”solen går bort till ett annat land” 
 
 ”solen flyttar sig så här men jorden rör sig inte” 
 
 ”ett annat land får solen så får vi natt” 
 
 
3.2.2 Moln skymmer solen 
 
Tre av barnen uttryckte att moln skymmer solen när det är natt. 
 
 ”när det är natt finns det moln framför solen” 
 
 ”det blir mörkt på natten för det är moln framför solen” 
 
 ”molnen kommer fram och lägger sig på solen” 
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3.3 Föreställningar om hur dag och natt uppstår; intervju 2 
 
 
3.3.1 Jordklotet snurrar 
 
Åtta av tio barn uttryckte vid intervjutillfälle 2 att dag och natt beror på att jordklotet snurrar 
runt sin egen axel. 
 
 ”jordklotet snurrar runt sin axel” 
 
 ”jorden snurrar och då blir det dag och natt” 
 
 ”eftersom jorden snurrar blir det dag i andra länder när vi har natt” 
 
 
3.3.2 Moln skymmer solen vid natt 
 
Två barn uttryckte även vid intervjutillfälle 2, liksom vid tillfälle 1, att det är moln som 
skymmer solen när det är natt. 
 
 ”när vi har natt är solen bakom molnen” 
 
 ”solen är bredvid molnen, nej bakom molnen när vi har natt” 
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4 DISKUSSION 
 

4.1 Sammanfattning 
 
 
Sammanfattningsvis kan man se att vid intervjutillfälle 1 så var det ingen utav barnen som var 
inne på den vetenskapliga förklaringen till varför det blir dag och natt. Barnen hade mer 
upplevelsebaserade förklaringar. Många uttryckte till exempel att solen flyttar sig på natten 
och det beror säkert på att barnen sett solen, som det förefaller, röra sig över himlen för att 
sedan försvinna ner i horisonten. Vi vuxna säger ju allt som oftast också att solen går ner så 
det är klart att barn som inte fått veta någonting annat tror att solen rör sig och att den flyttar 
sig när det blir natt.  
Fyra av barnen uttryckte att solen vaknar när det blir dag, det kan också förklaras med deras 
begreppsvärld. När det blir morgon så vaknar de alltså borde solen också vakna när det blir 
morgon. Något fler av barnen uttryckte att solen stiger upp när det blir dag och där har de 
säkert hört någon säga att solen har gått upp eftersom det är så vi vanligen uttrycker oss. 
Barnen hämtar sina kunskaper från sina tidigare erfarenheter. Ett av barnen uttryckte aldrig 
någon anledning till varför det blir dag utan pratade bara om varför det blir natt. 
Några av barnen uttryckte att det är moln som skymmer solen när det blir natt. Det är säkert så 
att barnen sett hur mörkt det kan bli när det är molnigt och solen inte riktigt kan tränga 
igenom molntäcket vilket då leder till slutsatsen att det måste vara moln med på ett hörn när 
det blir mörkt på natten också. Återigen kan man se hur den egna omvärlden och erfarenheter 
från den speglas i svaren. 
Vid intervjutillfälle 2, som ägde rum drygt en vecka efter arbetstillfället, är det en 
övervägande majoritet, åtta av tio, som har den vetenskapliga förklaringsmodellen klar för sig. 
Det är alltså efter vi arbetat med jordgloben och barnen har fått prova att lysa med ficklampa 
och snurra på jordgloben själva. Detta märks i svaren barnen ger. De vet att jorden snurrar, 
någon uttrycker att jorden snurrar runt sin egen axel, andra säger att jordklotet snurrar. De ger 
även uttryck för att det blir dag i andra länder när vi har natt. Det märks en stor skillnad i 
förklaringar hos dessa åtta barn. Två av barnen uttrycker ungefär samma sak som tidigare, att 
det är moln som skymmer solen när det är natt. 
Det är en liten undersökning eftersom det bara är tio barn som intervjuats men jag tycker ändå 
att det är tydligt att uppfattningarna förändrats efter att vi arbetat med begreppen. Barnen har 
gått från egna förklaringsmodeller baserade på iakttagelser av omvärlden till en mer 
vetenskaplig förklaringsmodell.  
 
 
 

4.2 Tillförlitlighet 
 
 
Vissa återgärder genomfördes inför intervjuerna för att reliabiliteten skulle bli så stor som 
möjlig. En hel klass, sexton elever, valdes som möjliga respondenter, varav tio fick tillåtelse 
av vårdnadshavare att delta. Tio barn är ingen stor grupp så det går inte att dra allt för 
generella slutsatser av resultatet. 
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Varken barnen eller vårdnadshavarna fick reda på vad intervjuerna skulle handla om, endast 
att det rörde sig om astronomi. På det viset kunde de inte förbereda sig genom att diskutera 
hemma eller i klassen. Alla intervjuer, både i omgång 1 och 2, genomfördes av samma person. 
Intervju 1 genomfördes samma dag med alla barn. På så sätt kunde inte de andra i klassen få 
reda på det aktuella ämnet. Intervjuerna genomfördes i ett tidigare känt och använt grupprum 
av eleverna. Under intervjuerna fanns inga störningsmoment, såsom att någon kom in i 
rummet. Jag har tidigare besökt klassen flera gånger så jag är känd för barnen, det var alltså 
ingen ny person som de skulle förhålla sig till. Intervju 2 genomfördes på samma sätt som 
intervju 1, skillnaden nu var att barnen visste vad vi skulle prata om eftersom vi pratat om det 
tidigare och även arbetat med dag och natt. 
Intervjuerna började med en standardiserad fråga för att sedan följas upp med friare 
följdfrågor.  Det är viktigt att när man, som jag i detta fall, vill få reda på någons uppfattning 
låter personen som intervjuas få utrymme att verkligen svara (Patel och Davidson 2003). När 
det handlar om barn i den ålder som här har intervjuats är det passande att ha en låg grad av 
strukturering för att verkligen få reda på deras uppfattningar. Det behövs en friare 
intervjuform för att barnen ska kunna få uttrycka sina tankar kring det som frågas efter.  
Eftersom jag valde att inte använda mig av bandspelare vid intervjuerna finns det en liten risk 
att vissa detaljer har missats i barnens svar men jag upplever ändå att det mesta kom med i 
och med att jag renskrev varje intervju direkt efter att den var klar.  
Frågorna som ställdes under intervjuerna täcker frågeställningarna och resultatet belyser på ett 
bra sätt det som undersökts. Resultatet visar att barn i denna ålder i stor utsträckning har 
erfarenhetsbaserade förklaringsmodeller till fenomenet dag och natt men att de efter att ha 
arbetat med begreppen överger dessa förklaringsmodeller för mer vetenskapliga. Nu skedde 
denna undersökning i en liten grupp som kommer från samma klass och samma ort, resultatet 
kan därför inte generaliseras och sägas vara liktydigt överallt. 
 
 
 

4.3 Teoretisk tolkning 
 
 
Resultatet av undersökningen visar på ett tydligt sätt att barnen har vardagsföreställningar och 
tankar kring fenomenet dag och natt. Barnens tankar kring detta fenomen skiljdes inte 
speciellt mycket åt om man jämför de olika barnens svar med varandra. Eftersom 
undersökningen är gjord utifrån en kvalitativ modell samt på en liten grupp, kan inte någon 
klar slutsats dras av resultatet (Patel & Davidsson 2003). Även om barnens tankar om hur dag 
och natt uppstår påminde om varandras, fanns även skillnader. Barn vill förklara de fenomen 
som de själva upplever i vardagen, något som även Helldén (1994) menar. I likhet med de sju 
punkter som Helldén (1994) presenterade så är det tydligt att barnen i denna undersökning 
uttrycker sina uppfattningar baserade på sina egna personliga erfarenheter och att de tolkar 
fenomenen utifrån sina förutsättningar. Det är även tydligt att de initiala uppfattningarna som 
barnen gav uttryck för var logiska ur deras perspektiv. Däremot skiljer sig denna 
undersöknings resultat på den punkten som handlar om det kan vara svårt att förändra elevers 
tänkande i undervisningen. 
Precis som både Andersson (2008) och Vosniadou och Brewer (1994) har kommit fram till i 
sina undersökningar så uttrycker barnen i denna ålder att molnen skymmer solen när det är 
natt, att solen flyttar sig och att solen stiger upp från marken.  
Andersson (2008) menar att barnen förklarar varför det blir mörkt på natten med hjälp av sina 
egna erfarenheter. Detta är helt rimliga antaganden för barnen eftersom det är sådant som de 
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erfarit tidigare, genom att både observera fenomenet själva och även genom att höra vuxna 
prata om det. Barnen kan till exempel tycka sig ha sett solen röra sig över himlen och 
försvinna ner bakom skogen eller marken, alltså måste ju solen flytta sig. De kan även ha hört 
vuxna säga att solen går upp eller ner vilket också leder till slutsatsen att solen flyttar sig. Det 
är först när barnen blir äldre som man kan se vissa inslag av undervisning i svaren. Barnen i 
denna undersökning har inte haft någon undervisning om detta tidigare och är yngre än barnen 
i den undersökning som Andersson (2008) beskriver. Det skulle kunna förklara varför barnen 
har de uppfattningar som de ger uttryck för. I den undersökning som Andersson (2008) 
beskriver är det cirka 40 procent av eleverna som tror att jorden är stationär. Även i denna 
undersökning, bland förskoleklassbarn, var det flera som uttryckligen sa att jorden absolut 
inte rörde sig. Ett av barnen sa så här: 
 

”solen flyttar sig så här men jorden rör sig inte” 
 

Efter att ha arbetat med dessa begrepp, själva ha fått prova med ficklampa som låtsassol och 
en jordglob, så kunde barnen ge uttryck för en annan typ av förklaring kring dag och natt och 
hur det uppstår. Åtta av tio barn ger uttryck för en förändring av uppfattningarna kring dag 
och natt medan två barn fortfarande håller fast vid sin ursprungliga uppfattning. Vad det beror 
på, att dessa två har samma uppfattning som innan de arbetat med begreppen, är inte lätt att 
säga. Det kan vara så att dessa barn inte upplevde arbetet med begreppen som stimulerande 
eller intressant och därför inte tog till sig det vi gjorde. Arbetssättet som det genomfördes på 
kanske inte passade just dessa barn. Som Thorén (1999) skriver så måste pedagogen vara 
medveten om elevernas föreställningar och att elever lär på olika sätt. Vi arbetade ju inte med 
detta så mycket att det var möjligt att variera arbetssättet i någon stor utsträckning. Om jag 
haft möjlighet att arbeta vidare med detta så kunde arbetssättet ha anpassats efter flera olika 
lärstilar så att alla barn fått möjlighet att lära på det sätt som passar de bäst. 
Schoultz (1996) uttrycker att det inte alls är säkert att det man fått fram i intervjuerna är det 
som barnet verkligen kan eller uppfattar. Det är sättet som man frågar på, situationen i sig 
själv som styr och påverkar sättet barnen svarar på. Så kan det naturligtvis vara men jag tror 
ändå att det är viktigt att försöka ta reda på barnens uppfattningar för att få en grund att stå på, 
att bygga vidare på. Schoultz (1996) skriver ju även om Vygotsky som menar att man som 
pedagog måste vara medveten om barnets utvecklingsnivå för att kunna lotsa det vidare mot 
den proximala utvecklingszonen. När det då som här handlar om barn i förskoleklass så är 
samtal eller intervjuer ett bra sätt att försöka ta reda på uppfattningar. När arbetet med 
begreppen i fråga är gjort så är samtal och intervjuer även ett utmärkt sätt att utvärdera på. Det 
är genom utvärderingen som pedagogen kan se hur arbetet gått och om det behöver ändras på 
något sätt eller om de planerade målen uppnåtts. Doverborg-Österberg och Pramling (1985) 
ger också uttryck för att intervjuer kan vara del av undervisningen, ett medel i den. Målet för 
undervisningen i förskola såväl som skola är att påverka barnens tänkande och genom 
intervjuer tvingas barnen att tänka och reflektera vilket då påverkar inlärningen och 
tankeutvecklingen. 
Vid intervjutillfälle 2 kunde konstateras att de flesta av barnen tagit till sig det vi pratat om 
vid arbetstillfället med jordgloben, dock inte alla. Det kräver eftertanke eftersom alla barn ska 
ha möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Det faktum att så många som åtta av tio ändå 
ändrar sina uppfattningar till en mer vetenskaplig förklaringsmodell visar att barn i den här 
åldern faktiskt kan tänka sig jorden som ett klot i rymden och att de kan relatera det 
vardagliga som de faktiskt ser till den tänkta vy av jorden man kan få från rymden. Detta 
skriver Andersson (2008) om och han menar att det är ett stort tankesteg att ta, att gå från den 
platta till den sfäriska modellen. Barnen börjar uppfatta jorden på ett helt nytt sätt.   
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4.4 Avslutande diskussion 
 
 
Det är viktigt att veta vilka uppfattningar barn har om olika fenomen för att kunna anpassa 
undervisningen efter det. Det är även viktigt att utvärdera det man gjort för att se om 
undervisningen har varit bra upplagd och om alla barn verkligen har haft utbyte av det arbete 
de gjort. För att kunna utvärdera sitt arbete är samtal med barn en väldigt bra metod precis 
som Doverborg-Österberg och Pramling (1985) skriver. I detta arbete har jag använt mig av 
formella intervjuer, men som pedagog räcker det att man har mer informella samtal för att få 
reda på det man vill. Det är dock en väldigt bra erfarenhet att ha, detta att intervjua barn. Det 
är ju lite oberäkneligt och det går inte alltid som man tänkt. 
 
Jag upplever att jag fått svar på mina frågeställningar genom denna undersökning och att det 
faktiskt är möjligt att förändra barns uppfattningar och förändra deras syn på omvärlden trots 
relativt lite undervisning. Jag tycker absolut att man som pedagog ska fundera på att börja 
prata om dessa fenomen och begrepp redan tidigt med barnen. Dels är barn i den här åldern 
ofta mycket intresserade av rymden, i alla fall de allra flesta tycker att det är väldigt 
spännande och det är även grunden för att förstå vår plats i universum. 
Det var mycket intressant att få ta del av barnens uppfattningar, som naturligtvis var helt 
fantastiska. Jag skulle vilja instämma i det Doverborg-Österberg och Pramling (1985) skriver 
om att har man en gång upptäckt hur världen upplevs ur barns perspektiv så är det svårt att 
låta bli att fascineras av det och att söka vidare i detta relativt outforskade landskap. 
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BILAGA 
 
Hejsan! 
 
Jag heter Maria Karlsson och jag studerar på Högskolan i Gävle på 
lärarprogrammet med inriktning mot förskollärare. 
Det har nu blivit dags för mig att skriva mitt examensarbete och jag skulle vilja 
intervjua era barn om deras uppfattningar kring astronomi. 
 
Barnen kommer inte namnges i arbetet och det kommer inte heller framgå på 
vilken skola intervjuerna genomförts.  
 
Jag vill härmed be om er tillåtelse för att få intervjua ert barn. 
För att komma igång med intervjuerna är det bra om ni skriver på och skickar 
tillbaka lappen så snart som möjligt. 
Om ni har några frågor så kan ni ringa mig på telefonnummer xxxxxxxxxx. 
 
Tack på förhand, 
 
 
 
Maria Karlsson 
 
 
 
 
---------------------------------------------klipp--------------------------------------------- 
 
Barnets namn: 
 
 
     Ja, mitt barn får delta 
 
 
 
     Nej, mitt barn får inte delta 
 
 
 
Vårdnadshavares underskrift: 
 


