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Syftet med denna kvalitativa undersökning var att ta reda på hur barn förklarar att 
det blir natt. En intervjustudie gjordes med 21 skolbarn i år tre. Barnens svar 
kategoriserades enligt två olika svarsmodeller, tidigare utarbetade av Baxter och 
Brewer. Analysen av resultaten visade att barnens svar kunde tolkas olika beroende 
på vilken modell som användes. Även undersökningsmetoden visade sig vara 
avgörande för de svar vi fick. Vår undersökning gjordes ur ett sociokulturellt 
perspektiv där språkets nyanser och användandet av artefakter som tankeredskap 
legat till grund för resultaten och vår tolkning. Det visade sig att flera barn hade en 
vetenskaplig bild av fenomenet men saknade begrepp för att synliggöra detta. Dessa 
barn kunde med hjälp av papper, pennor och sitt kroppsspråk förtydliga sina tankar.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi är två studenter som läser till tidigarelärare med naturvetenskaplig inriktning. Vi 
är intresserade av astronomi och tycker det är spännande att få inblick i barns tankar 
om universum och tror att barn har många egna tankar och idéer om rymden. Det är 
deras begreppsvärld och förförståelse lärandet bör utgå från i naturkunskaps-
undervisningen för att kunna vidga deras perspektiv. I vår undersökning utgår vi från 
vår egen planet och en frågeställning om ett vardagligt fenomen som kanske kan få 
barnen att börja reflektera över jordens plats i universum och att den inte bara rör sig 
i en bana runt solen utan även roterar kring sin egen axel. Med detta som grund kan 
det sedan bli lättare att förstå mer om de fenomen och förhållanden som förekommer 
och råder i världsrymden. 
 
När vi sökte bland tidigare undersökningar kring detta ämne var det två forskare, 
Baxter och Brewer, vars modeller för kategoriserande av barns tankar kring 
fenomenet dag/natt var återkommande. Deras modeller har legat till grund för vår 
undersökning. 
 
1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att genom intervjuer ta reda på hur skolbarn i år tre 
förklarar att det blir natt. Svaren ska vi sedan jämföra med tidigare forskningsresultat 
för att se om barns uppfattningar om hur det blir natt är generella och passar in i de 
kategorier och svarsmodeller vi tittat på. Vi vill även undersöka om sättet att ställa 
vår fråga påverkar de svar vi får. 

 
1.3 Frågeställning 

Hur förklarar barn i år tre att det blir natt? Kan deras förklaringar passas in i redan 
färdiga modeller från tidigare forskning? Kommer svaren att skilja sig åt beroende på 
hur frågan ställs? 
 
2. Litteraturstudier  
Barns tankar kring fenomenet dag/natt har studerats och kategoriserats tidigare. Vi 
har valt att använda oss av de kategoriseringsmodeller som använts och beskrivits av 
Baxter (Andersson, 2008) och Brewer (2008). Vår undersökning bygger på intervjuer 
av barn och vi har därför tittat på vad litteraturen säger om kommunikation, barns 
tänkande kring naturvetenskap samt den eventuella nyttan av att ha tillgång till 
artefakter som tankestöd.  
 
2.1 Beskrivning av fenomenet dag/natt 

Jorden är ett klot som roterar ett varv runt solen på ett jordår och ett varv runt sin 
egen axel på 24 timmar. Solen sänder ut ljus i räta linjer. Dessa strålar träffar jorden. 
Betraktas jorden och solen från en bestämd punkt syns att halva klotet är upplyst 
medan halva ligger i skugga. När jorden roterar bort från den belysta punkten blir det 
mörkt och natt, när jorden sedan roterar mot den belysta punkten blir det ljust och 
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dag. En observatör på jorden uppfattar detta som att solen rör sig över himlen från 
öster mot väster under dagen. (Andersson, 2008a; Lagerkvist & Lodén, 2004) 
 
2.2 Styrdokument 

I Skolverkets kursplan för grundskolans naturorienterande ämnen står det att skolan 
i undervisningen ska sträva efter att eleven utvecklar förmåga att se samband mellan 
iakttagelser och teoretiska modeller och lära sig att använda sina naturvetenskapliga 
kunskaper och erfarenheter för att stödja sina antaganden. Undervisningen i ämnet 
fysik syftar till att beskriva och förklara naturen ur ett naturvetenskapligt perspektiv. 
Skolan ska sträva efter att eleven utvecklar kunskap om fysikens världsbild utgående 
från astronomi och kosmologi. I år fem ska eleven ha insikt i hur planeterna rör sig 
runt solen, hur månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och kunna 
förknippa tideräkning och årstider med dessa rörelser.  
 
I Skolverkets läroplan för det obligatoriska skolväsendet (LPO94) står det angående 
kunskaper att skolan ska sträva efter att eleverna lär sig lyssna, diskutera, 
argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva 
antaganden samt reflektera över sina erfarenheter. 
 
2.3 Sociokulturellt perspektiv 

Mortimer och Scott (2003) anser att Vygotskijs teorier om sociokulturellt lärande är 
högst relevanta inom naturvetenskap. Vygotskij (1934/1999) förespråkade ett 
sociokulturellt perspektiv kring tänkande och lärande. Han ansåg att tankar och ord 
utvecklas i sociala sammanhang. Detta sker enbart om den nya kunskapen är 
relevant, meningsfull och kan kopplas till individens tidigare kunskaper. Vygotskij 
talade även om en proximal utvecklingszon där individen kan utvecklas. I samspel 
med en annan, mer erfaren individ, bygger människan på sina erfarenheter och sitt 
vetande, och därigenom internaliseras ny kunskap. Nyckeln till nya tankesätt är 
språket. Saknas ett relevant språk finns inte de verktyg som krävs för att ta till sig ny 
kunskap. Vygotskij menade att individen genom att sätta ord på sina tankar blir 
medveten om, och kan vidareutveckla, sitt tänkande. Mortimer och Scott (2003) 
delar Vygotskijs åsikt och anser därför att det är viktigt att ha en dialog. Genom 
dialogen får båda parter en chans att pröva sina antaganden och idéer som stöd för 
sitt meningsskapande. De skriver:  

According to the sociocultural perspective, if you wish to investigate the ways 
in which people typically think about the world around them, the place to start 
is to investigate the ways in which they talk and communicate about the 
world. (s. 10) 

 
Schoultz (2002) beskriver Vygotskijs tankar med orden ”språket, konversationen, är 
den mest betydelsefulla mekanism vi har för att utveckla, testa och kommunicera 
kunskap” (s 45). Språket är således ett verktyg för att diskutera och utveckla begrepp 
och små språkliga variationer kan ge förtydliganden av svar. 
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2.3.1 Kommunikation 

Säljö (2000) skriver att människan förvärvar nya kunskaper genom interaktion med 
omvärlden, och att tänkandet kommer i kontakt med omvärlden via redskap, 
artefakter.  Med hjälp av olika artefakter kan vi bearbeta intryck och idéer och göra 
vår omvärld och våra tankar begripliga. Människan lär sig att tillverka de redskap 
som behövs för specifika uppgifter. Genom att kommunicera kan vi sedan dela med 
oss av våra erfarenheter och jämföra våra kunskaper med andras. Säljö anser också 
att vi kan översätta språkliga termer och begrepp till fysisk handling. Han menar att 
vi genom att analysera och diskutera får nya idéer och förutsättningar för nya 
aktiviteter. Eftersom vi inte bara kan utföra handlingar, utan även kommunicera om 
hur vi gör detta, menar Säljö att vi har en ”kvalitativt annorlunda – och mycket 
kraftfull – resurs för att bilda och överföra insikter och praktiska färdigheter” (s.35). 
Han anser att kommunikation, tänkande och omvärldsuppfattning inte har något 
med våra medfödda fysiska egenskaper att göra, utan med vår förmåga att lyssna på 
andra och diskutera våra egna tankar. Vi kan sedan med hjälp av fysiska redskap som 
papper och pennor överföra våra tankar till ett annat medium och på detta sätt 
visualisera våra idéer och upptäcka hur vi själva tänker, ställa nya hypoteser och 
förändra vår uppfattning av omvärlden. Även Helldén (1994) menar att användandet 
av föremål som tankestöd gör det lättare att komma igång med tankeaktivitet kring 
ett visst fenomen. 

2.3.2 Begrepp, språk och förståelse 

Schoultz (2002) skriver att forskning kring barn och naturvetenskap visat att barn 
generellt sett har svårt att ta till sig naturvetenskapliga begrepp. Med hjälp av 
intervjuer som syftar till att kartlägga hur barn förstår och bildar begrepp, samt 
undersökningar om hur de tänker kring naturvetenskap har detta påvisats. Det har 
också visat sig att barns förmåga att använda sig av naturvetenskapliga kunskaper i 
vardagliga sammanhang och situationer är begränsad. Begreppen kan ofta förstås i 
ett skolsammanhang men kan sedan inte appliceras på världen utanför. 
 
Det vardagliga språket kan skapa problem när det gäller att ta till sig 
naturvetenskapliga begrepp och tankesätt anser Mortimer och Scott (2003).  De 
menar att vardagsuttrycket att solen går upp/ned är missvisande, eftersom det i en 
vetenskaplig kontext egentligen handlar om jordens rotation i förhållande till solen. 
Författarna anser att detta kan skapa problem och missuppfattningar i lärande-
situationer då det vardagliga språket står i kontrast mot det vetenskapliga. Vidare 
menar Mortimer och Scott att det naturvetenskapliga språket och tänkandet skiljer 
sig från andra språk. De hänvisar till en forskare vid namn Bakhtin som menade att 
det är nödvändigt att lära sig behärska det naturvetenskapliga språket för att kunna 
lära sig om naturvetenskap. Författarna menar vidare att det krävs en förmåga att 
kunna växla mellan de olika språken för att förstå skillnaderna och likheterna och 
kunna göra kunskapen meningsfull i sina rätta sammanhang.  
 
Enligt Andersson (2001) är det viktigt att vardagstänkande och vetenskapligt 
tänkande får komplettera varandra. Detta, menar han, ökar möjligheten att förstå nya 
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begrepp och fenomen. Han skriver även att barn genom att läsa om månen i böcker, 
titta på månen på natthimlen och ställa egna hypoteser kring vetenskapliga fenomen, 
kan utmanas att ställa sitt vardagstänkande i relation till ett vetenskapligt tankesätt. 
På detta sätt tror författaren att barnen kan upptäcka att det kan vara lättare att 
använda en vetenskaplig förklaringsmodell för att förklara och förstå en vardagsidé.  
 
Mortimer och Scott (2003) anser att lärare ofta presenterar idéer som om de vore 
självklara och tar upp fenomenet gravitation som exempel. Enligt författarna är det 
inte säkert att alla barn är medvetna om vad gravitation är och hur den fungerar. 
Gravitation, menar de, är inget vi kan se eller ta på, det bara finns där. Barnet måste 
därför förstå att en kraft kan verka på ett föremål utan att vara i direkt kontakt med 
det. Om den grundläggande förståelsen för naturvetenskapliga fenomen och det 
naturvetenskapliga tänkandet saknas blir det enligt Mortimer och Scott svårt att 
känna någon meningsfullhet kring ämnet. De anser därför att det är viktigt att läraren 
är medveten om sin egen förförståelse.  

3. Tidigare forskning 
Helldén (1994) beskriver hur Piagets forskning har influerat mycket av den forskning 
som gjorts kring barns begreppsförståelse och tänkande rörande naturvetenskapliga 
fenomen. Vidare skriver Helldén att Piaget upptäckte att barnens svar kunde delas in 
i fem olika grupper beroende på dess karaktär och ursprung. En grupp svar kom till 
av en slump. En annan var rena fantasiprodukter som barnet själv inte trodde på. En 
tredje grupp var svar som barnet trodde att frågeställaren ville höra. Ett fjärde 
alternativ var svar som kom efter en stunds reflekterande, trots att frågeställningen 
var helt ny. Den femte och enligt Piaget den mest intressanta kategorin av svar var de 
som var ett resultat av att barnet dragit en slutsats. Dessa svar visade mer direkt på 
hur barnet tänkte kring frågan. 
 
Mortimer och Scott (2003) anser att förmågan att generalisera är grundläggande 
inom vetenskapen. Denscombe (2004) förklarar att en anledning till att inta ett 
generaliserande förhållningssätt är för att kunna dra teoretiska slutsatser kring 
resultatet. Genom att generalisera finns alltså möjligheter att utveckla påståenden 
som kan tänkas gälla i ett bredare sammanhang. Denscombe (2004) skriver vidare 
att det även riktats kritik mot forskares iver att generalisera och han menar att 
kritiken till stor del går ut på att det inte alltid är möjligt, eller lämpligt, att utarbeta 
stora teorier och universella lagar kring samhällsforskning i och med att samhället 
med alla dess komponenter är för komplicerad och mångfacetterad. 

 
3.1 Svarsmodeller  

De kategoriseringsmodeller som använts i vår undersökning är Baxters modell 
(Andersson, 2008b) och Brewers (2008) modell. Baxters modell har utformats för att 
på ett generaliserande sätt kunna kategorisera och överblicka barns tankar kring hur 
det blir natt. Brewers modell är mer en sammanställning av de olika svarsalternativ 
författaren stött på under sina undersökningar kring ämnet. Syftet med Brewers 
modell är således inte att dra slutsatser kring i vilken omfattning barn svarar på ett 
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eller annat sätt, utan syftar till att synliggöra de variationer som kan tänkas 
uppkomma. Brewer menar att en undersökning med i förväg givna svarsalternativ 
måste innehålla varje tänkbar typ av svarsmodell för att bli rättvisande. Därför anser 
han att öppna intervjufrågor har en stor fördel då många olika svar, även sådana som 
inte tidigare stötts på, får utrymme. Brewer skriver vidare att vissa forskare 
inspirerats av detta sätt att intervjua men att de misstolkat den underliggande 
meningen med öppna frågor. Författaren drar paralleller till bland andra Baxters 
undersökning som utgått ifrån öppna frågor men som sedan koncentrerats till ett 
fåtal alternativ. Detta menar Brewer utesluter alternativa modeller och uppfattningar.  
 
Baxters undersökning baserades, i den andra fasen av hans undersökning, på enkäter 
med i förväg givna svar. Brewer (2008) menar även att det finns stora metodiska 
svårigheter med att genomföra undersökningar av den typen på barn i och med att 
gissningsfrekvensen är hög. Han skriver vidare att detta är en väldokumenterad orsak 
till de stora felmarginaler som uppmätts i tester utförda med i förväg givna svar. Han 
hänvisar till ett experiment där hälften av frågorna var sådana att barnen inte skulle 
kunna svaret. Intervjuaren ställde både öppna och slutna frågor för att jämföra 
resultaten. Intervjuaren inledde även undersökningen med att förklara att det var ok 
att inte veta svaret och att barnen skulle berätta om de inte förstod. Ändå svarade 76 
% av barnen fel i de slutna intervjuerna mot endast 15 % i de öppna. Brewer menar 
att när ett barn, som saknar en klar uppfattning om frågan, ställs inför ett antal givna 
svarsalternativ tenderar det att välja det alternativ som ”ser bäst ut”, med andra ord 
det som låter rätt. Brewer nämner även här Baxters undersökning som ett exempel. 
Baxters resultat visade att majoriteten av barnen hade uppfattningen att jorden 
snurrar kring solen. Brewer ställer sig kritisk till detta då han menar att svars-
frekvensen är alldeles för hög och att detta beror på att barnen gissat utifrån 
antagandet att det alternativet var det troligaste, mest lärobokslika svaret. Som 
jämförelse var det i Brewers undersökning, med öppna frågor, endast 2 % som 
svarade att jorden roterade kring solen.  

3.1.1 Baxters modell 

Andersson (2008b) skriver om Baxters undersökning som gjordes i syfte att ta reda 
på hur barn beskrev hur det blir natt. I undersökningen intervjuades 20 barn i 
åldrarna 9-16 år om varför det blir mörkt på natten. Dessa barn fick komplettera sina 
förklaringar med att rita till svaren. Baxter kategoriserade svarsresultaten i sex olika 
förklaringsmodeller. Modellerna gjordes om till påståenden med tillhörande 
illustrationer och delades därefter ut till 100 barn, fördelade på fyra grupper med 
avseende på åldersintervaller. Baxters illustrerade modell redovisas i Bilaga 3. 
Barnen ombads i undersökningen att hålla med om eller förneka de olika teorierna. 
Några barn höll med om fler än ett alternativ. Detta kan enligt Andersson (2008b) 
förklaras med hur rimliga påståendena är för barnen. 
 
Baxters förklaringsmodeller samt resultat redovisas av Andersson (2008b, s. 42).  
Modell 1: Solen gömmer sig bakom kullar och berg. Enstaka barn i 9-10 års ålder 
                    valde detta alternativ. 
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Modell 2: Moln skymmer solen. Ett fåtal barn mellan 9-12 valde detta alternativ. 
Modell 3: Månen täcker solen. 10-20% i respektive åldersintervall instämde i detta 
                    alternativ. 
Modell 4: Solen går runt jorden ett varv per dygn. Ca 25 % av 9-10 åringarna valde 
                    detta alternativ. I övriga åldrar var det något färre som höll med.  
Modell 5: Jorden går runt solen en gång per dygn. Drygt 30 % av de yngre barnen  
                     instämde i påståendet. Förslaget förkastades i ökande grad av de äldre 
                     barnen. 
Modell 6: Jorden snurrar runt sin egen axel en gång per dygn. Ca 20 % av de yngre 
                     barnen höll med. Hos de äldsta var det drygt 30 % som instämde. 
 
Andersson (2008b) menar att resultaten kan förklaras med att barnen från början 
utgår från sina egna observationer när de drar slutsatser om varför det blir mörkt på 
natten. Ju äldre de blir desto mer vetenskapligt förankrade blir förklaringarna. 
Andersson påpekar också det anmärkningsvärda i att ca 40 % av barnen mellan 9-16 
år ansåg att jorden är stationär. Andersson nämner även att forskaren Vosniadou har 
gjort liknande undersökningar och kommit fram till liknande resultat som Baxter. 
Brewer (2008) är en forskare som arbetat tillsammans med Vosniadou. Enligt honom 
är en förklaring till att många av barnens svar hamnar inom förklaringsmodellerna 1-
4 att det finns kognitiva restriktioner hos barnen som måste övervinnas innan de kan 
ta till sig nya modeller. Dessa restriktioner kan till exempel innebära en tro på att 
jorden är platt, stationär eller att rymden är begränsad. När ett barn förstår att jorden 
inte är stationär finns förutsättningar för att välja alternativen 5-6. 

3.1.2 Brewers modell 

Brewer (2008) redovisar statistik från forskning kring barns begrepp om dag/natt 
där svarskategorierna är betydligt fler än Baxters. De tre första kategorierna liknar de 
grupper som beskrivits av Piaget i hans tidiga forskning. Dessa modeller hittas ofta 
hos yngre barn. (Översättningen av svarskategorierna från engelska till svenska är vår 
egen. Kategorierna finns på originalspråk i Bilaga 4.) 
 
Modell 1: Objektet ges levande egenskaper, till exempel: ”Solen går och lägger sig.” 

Modell 2: Naturliga fenomen som finns till för att täcka mänskliga behov, till 
                     exempel: ”Solen går ner så att vi kan gå och sova.”  
Modell3: Något övernaturligt, till exempel ”Gud gör det mörkt.” 
 
Alternativ 4-6 handlar om att solen går ner på ett sätt som kan kopplas till barnens 
optiska verklighet. Dessa bör, enligt Brewer (2008) skiljas från begrepp som att solen 
går ner på andra sidan jorden, vilket visar på en begynnande förståelse för att jorden 
snurrar. 
 
Modell 4: Solen går ner i marken. 
 
Modell 5: Solen går ner bakom kullar. 
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Modell 6: Solen döljs bakom moln. 
 
Modell 7: Solen åker till andra länder. Denna modell visar inte huruvida barnet har    
                    begrepp om att jorden är rund. 
 
Modell 8: Solen försvinner ut i rymden. Denna teori bygger på att ljuset blir svagare 
                     ju längre bort det kommer.  
 
Modell 9: Solen släcks.  Denna teori kan härledas till erfarenheter av att en lampa 
                     kan tändas och släckas med hjälp av strömbrytare. 
 
Modell 10: Natten är mörk materia.  
 
Modell 11: Solen har mörka och ljusa sidor. Solen roterar och ger därmed dag/natt. 
 
Modell 12: Solen är bakom månen. Denna teori bygger på att solen döljs bakom 
                      månen på natten, och månen döljs bakom solen på dagen. 
 
Följande tre alternativ bygger enligt författaren på att barnet har en förståelse för 
jorden som ett stort objekt i rymden. 

Modell 13: Solen går ner till andra sidan. 

Modell 14: Solen kretsar kring jorden. 

Modell 15: Jorden kretsar kring solen. 
 
De resterande alternativen bygger på en förståelse för att jorden roterar runt sin egen 
axel.  

Modell 16: Jorden roterar ut och in i ljusa respektive mörka områden.  

Modell 17: Jorden roterar. Solen och månen står stilla. 

Modell 18: Jorden roterar. Solen står stilla, månen roterar kring jorden. 

                 (Brewer, 2008, s. 187-190) 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

Brewer (2008) skriver att det är svårt att avgöra vilken metod som lämpar sig bäst i 
en undersökning kring barns uppfattningar om ett ämne. Om syftet är att 
generalisera kring föreställningar i en stor population anser han att det kan vara 
försvarbart att använda sig av givna svar, men han poängterar att detta inte kommer 
att ge en rättvisande bild av hur individer, till exempel i en klass, faktiskt tänker. Han 
menar även att sättet en fråga ställs på kan vara avgörande. Brewer beskriver en av de 
undersökningar han själv utfört tillsammans med bland andra Vosniadou för att 
kartlägga barns föreställningar kring fenomenet dag/natt. I den undersökningen 
ställdes öppna frågor som ”Var är solen på natten?” och ”Hur blir det så?”. Barnen 
ombads även komplettera sina svar med teckningar. Brewer menar att 
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undersökningen gav en mer detaljerad och utförligare bild av barns uppfattningar 
men att den stora mängden data gjorde det svårt att dra några generella slutsatser. 
Brewer medger vidare att vissa av frågorna inte var tillräckligt objektivt formulerade. 
En fråga som ”Var är solen på natten?” antyder till exempel att någon form av rörelse 
är inblandad. Författaren menar att en bättre formulerad fråga vore ”Förklara för mig 
hur det blir natt/dag”.  

Eftersom vi ville jämföra våra resultat med tidigare forskningsresultat utformades 
våra frågor så att svaren skulle kunna kategoriseras enligt tidigare modeller. Denna 
typ av undersökning syftar, enligt Denscombe (2004), till att pröva teorier. Den 
teoretiska relevansen ligger i att undersöka huruvida idéer som utvecklats av någon 
annan fungerar under andra omständigheter.  Schoultz (2002) skriver att muntliga 
diskussioner eller intervjuer kan ge nya perspektiv eller förtydliganden av svaren 
genom små språkliga variationer. Vi utgick därför från två förutbestämda frågor med 
möjlighet till diskussion kring ämnet. Vi ville med detta uppmuntra barnen att 
förmedla sina tankar kring frågeställningarna utan att styra dem med ja/nej-frågor 
(bilaga 1). För att ge dem ett yttre tankeredskap fick de möjlighet att visualisera sina 
tankar med hjälp av papper och pennor. 

4.2 Teoretisk förankring  

Patel och Davidson (1994) beskriver skillnaderna mellan en kvalitativ och en 
kvantitativ undersökning och menar att en kvalitativ undersökning ger utrymme för 
djupare kunskap. De menar vidare att det är svårt att beskriva kvalitativa 
bearbetningar eftersom de kan utföras på många olika sätt och att det därför är 
viktigt att vara tydlig med att redovisa tillvägagångssättet.  

Patel och Davidson (1994) skriver att inom hermeneutiken anses språket vara 
grundläggande för förståelsen av människan. Forskningsresultat tolkas med avsikt att 
förstå den verkliga innebörden i svaren till skillnad från positivistiska under-
sökningar där kvantitativa, objektivt hanterade data bearbetas. Inom hermeneutiken 
är intervjuarens förförståelse avgörande för resultaten. Patel och Davidson menar att 
det inom hermeneutiken tas hänsyn både till helheten och till delarna och att 
bearbetningen av insamlat material sker genom en pendling mellan dessa.  

4.3 Intervjuteknik 

Den tidigare forskning vi har tagit del av inför denna undersökning har byggt på 
enkäter och intervjuer. Enligt Denscombe (1998) är intervjuer att föredra när det 
behövs en djupare insikt i människors uppfattning om något. Intervjuer kan enligt 
författaren delas in i strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade former. 
Semistrukturerade intervjuer bygger på ett antal i förväg givna frågor eller 
behandlingsämnen men det finns en stor flexibilitet vad gäller deras ordningsföljd. 
De tillåter att den intervjuade utvecklar sina tankar fritt. Ostrukturerade intervjuer 
tar denna frihet ett steg längre genom att forskaren ingriper så lite som möjligt. 
Intervjuarens uppgift är i dessa fall att introducera ett ämne för att sedan låta den 
intervjuades tankar flyta fritt. Denscombe menar att intervjuer ofta pendlar mellan 
att vara semistrukturerade och ostrukturerade.  
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Patel och Davidson (1994) skriver att grad av standardisering och strukturering är två 
aspekter som måste beaktas vid arbete med att samla information genom intervjuer 
eller enkäter. Grad av standardisering innebär en reflektion över intervjuarens ansvar 
vad gäller utformning av frågor samt dess inbördes ordning. En intervju med hög 
grad av standardisering innebär att likadana frågor ställs i samma ordning till varje 
enskild person. Detta ger en god möjlighet att jämföra och generalisera kring svaren. 
Intervjuer med låg eller ingen grad av standardisering baseras på interaktivt 
planerade frågor, det vill säga att frågorna formuleras under intervjuns gång samt att 
de kan anpassas efter den intervjuade. Det behövs inga förberedda färdigformulerade 
frågor. Det räcker med att ha ett antal frågeområden att hålla sig inom. Grad av 
strukturering innebär en medvetenhet om i vilken utsträckning frågorna kan tolkas 
av de intervjuade, med andra ord vilket svarsutrymme som ges. En i hög grad 
strukturerad intervju innebär att svarspersonen har mycket lite utrymme att svara 
inom eftersom svarsalternativen i hög grad är förutbestämda. I den här kategorin 
hamnar till exempel frågor som ska besvaras med ja eller nej. Brewer (2008) menar 
att förespråkarna för slutna intervjufrågor, med i förväg givna svar, anser att risken 
för feltolkningar av svaren minskar då resultatet är lätt att analsera. Ett problem med 
intervjuer med slutna frågor, det vill säga då svarsalternativen redan är givna, är 
enligt Brewer att den som konstruerar svarsalternativen alltför lätt utgår ifrån sin 
egen uppfattning. Till exempel är det vanligt att svaren på frågor om astronomi utgår 
från en heliocentrisk uppfattning. Detta, menar Brewer, utesluter de föreställningar 
som utgår från en geocentrisk världsbild eller en världsbild där jorden är platt. I en 
ostrukturerad intervju lämnas ett obegränsat utrymme att svar inom. En 
ostrukturerad fråga kan till exempel, enligt Patel och Davidson, börja med ”Vad anser 
du om…” (s.61)  

Vygotskij (1934) har skrivit om Piagets arbete. Han beskriver att Piaget var den förste 
som undersökte de tankar som låg bakom barns språkliga begreppsförståelse. Vidare 
skriver han att Piaget utarbetade den första modellen för en klinisk intervju, för att 
kunna ta reda på hur barn i olika utvecklingsfaser tänker. Helldén (1994) menar att 
grundidén för kliniska intervjuer är att barnet ska tillåtas att tala fritt. I den 
ursprungliga kliniska intervjun är det inte tillåtet att använda sig av materiella 
tankestöd. Han skriver att Piaget senare övergick till en reviderad variant där han 
tillät detta, eftersom han ansåg att den ursprungliga varianten fokuserade för mycket 
på språket. I de undersökningar som utfördes av Piaget blev det tydligt att barnets 
förståelse av orden i frågan och dess förmåga att uttrycka sig var direkt avgörande för 
svaret. Helldén beskriver den reviderade kliniska intervjun: 

• Den intervjuade ska kunna iaktta de föremål eller skeenden som intervjun 

handlar om. 

• Den intervjuade ska om möjligt kunna hantera föremålen för intervjun. 

• Den reviderade kliniska intervjun ska ge möjlighet att utmana och motsäga 

den intervjuade för att kunna studera äktheten och stabiliteten i tänkandet. 
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• Denna intervjuform ger liksom den ursprungliga kliniska intervjun stora 

möjligheter till flexibilitet under samtalets gång  

Oklarheter och begrepp kan enligt Helldén (1994) redas ut och förtydligas under 
intervjuns gång. Barnet får utrymme att utveckla sina svar och ges möjlighet att fråga 
om saker som han/hon inte förstår. Även Brewer (2008) anser att öppna frågor i 
diskussionsform ger större möjligheter att korrigera eventuella missförstånd kring 
frågan. En tydlig fördel med den kliniska intervjun, enligt Helldén, är att följdfrågor 
kan ställas som utmanar den intervjuades perspektiv. Författaren säger dock att 
försiktighet bör iakttas i ivern att utveckla barnens tankar så att barnen inte svarar 
oövertänkt bara för att vara intervjuaren till lags. Något som även Brewer (2008) 
nämner som en risk i de fall intervjuaren ställer samma typ av fråga flera gånger. 

Den så kallade intervjuareffekten är något som beskrivs av Denscombe (1998). Denna 
innebär att intervjuaren påverkar den intervjuade genom sin person. Faktorer hos 
intervjuaren som ålder, kön, etnicitet med mera kan påverka den intervjuades sätt att 
svara. Svaren en vuxen får av ett barn, menar Denscombe, kan se annorlunda ut om 
ett barn intervjuar ett annat barn, eller en vuxen en annan vuxen. Mortimer och Scott 
(2003) ger exempel på tillvägagångssätt för att ta reda på barns förståelse för ett givet 
fenomen. Ett sätt är att ställa nyckelfrågor för att upptäcka missförstånd och 
svårigheter. Ett annat sätt är att dra paralleller till barnens verklighet för att utveckla 
deras tänkande. Ytterligare ett sätt är att låta barnet motivera sin åsikt och därigenom 
själv pröva eventuella svagheter. Hur en fråga ställs påverkar också svaret, anser 
Schoultz (2002). Schoultz hänvisar till forskning där barn har intervjuats kring ämnet 
att jorden är sfärisk och att människor bor på det högra halvklotet. 1/3 av barnen i 
undersökningen hade svårt att förstå att jorden är rund och att människor kan bo på 
södra halvklotet utan att falla av. När intervjun genomfördes i samtalsform med en 
jordglob som tankestöd blev resultatet annorlunda. Majoriteten av barnen kände till 
att modellen var av jorden och att dragningskraften eller gravitationen hindrade 
människor från att trilla av. 

Det är viktigt att klargöra syftet med intervjun och att tydligt visa att den intervjuades 
bidrag är viktigt säger Patel och Davidson (1994). Exempel på hur detta kan uttryckas 
är: Vi behöver din hjälp…, kan du hjälpa oss att lösa ett problem? (s. 62). Helldén 
(1994) anser att det är avgörande för utkomsten av intervjun att barnen känner sig 
betydelsefulla och att intervjuaren verkligen är intresserad av vad de har att säga. I 
sina undersökningar valde Helldén att i god tid etablera en relation till barnen där 
han visade sin uppskattning och sitt intresse kring barnens tankar. Patel och 
Davidson skriver att intervjun bör inledas med neutrala frågor. Helldén, som är 
inriktad på barnintervjuer, anser att en bra öppningsfråga är ”Vad tänker du…?” 
Vidare menar han att en vuxen som intervjuar barn bör vara medveten om att barn är 
vana vid att ge de svar som den vuxne vill ha. Därför är det nödvändigt att ta sig tid 
att förklara att det inte finns något svar som är fel utan att det är tankarna kring 
frågan som är intressanta. Helldén anser att intervjuaren bör undvika långa frågor, 
ledande frågor eller förutsättande frågor. Varför-frågor är inte heller att föredra som 
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öppningsfrågor men de fungerar bra som uppföljningsfrågor. Svåra eller främmande 
ord bör undvikas, liksom fackuttryck, värdeladdade ord och oklara frekvensord som 
ibland, ofta och brukar, enligt Patel och Davidson (1994). 

Patel och Davidson (1994) anser att det är av stor vikt att vara förberedd inför 
intervjun. Författaren listar några olika områden att titta extra på.  

• Det första gäller innehållet i intervjun. Det är viktigt att problemet som ska 
undersökas är ordentligt täckt och att alla variabler blivit behandlade.  

• Det andra området gäller själva frågeinnehållet. Här rekommenderar 
författarna att intervjuaren är kritisk och stryker de frågor som inte är 
relevanta för undersökningen. Det är även viktigt att ta en extra titt på 
frågeformuleringarna.  

• Det fjärde området rörande förberedelser gäller intervjuaren. Är det en person 
som är van vid att intervjua och är han/hon insatt i innehållet? 

Vad gäller användandet av bandspelare finns det enligt författarna både för- och 
nackdelar. För det första måste den intervjuade ge sitt tillstånd till ljudupptagningen. 
Dessutom har det visat sig att den intervjuade ofta har svårt att slappna av och svara 
spontant om de vet om att de bandas. En fördel med ljudupptagning är däremot att 
intervjuaren inte behöver föra anteckningar och att svaren registreras exakt som de 
ges. 
 

4.4 Analysmetod 

21 barn intervjuades och deras svar passades in i de två kategoriseringsmodellerna, 
Baxters respektive Brewers. Ljudupptagningar och anteckningar låg till grund för 
analysen. Frågorna analyserades var för sig för att se om barnens svar förändrats från 
fråga 1 till fråga 2. Fråga 1 analyserades endast utifrån de verbala svaren. Vid 
analysen av fråga 2 togs även hänsyn togs till barnens förtydligande kroppsspråk. Här 
togs även barnens tecknade förklaringar i beaktande. Även de svar som inte passade 
in i de givna kategorierna sorterades in i modellerna där vi ansåg att de hamnade 
minst fel. 
 

5. Genomförande av undersökningen 
Vi valde att intervjua barn i skolår tre. Brev skickades ut till barnens målsmän med en 
förfrågan om vi fick intervjua deras barn. De barn som intervjuades informerades om 
sin rätt att när som helst avbryta intervjun. Resultaten har därefter kategoriserats och 
jämförts med tidigare undersökningar. 
 
5.1 Urval av undersökningsgruppen 

Barnen i den utvalda gruppen gick i år tre och var mellan 9-10 år gamla. Vi valde att 
göra undersökningen i den klass där intervjuaren haft sin verksamhetsförlagda 
utbildning. Tanken med detta var att barnen redan kände sig trygga med sin 
intervjuare, vilket vi trodde skulle öka chansen för utförliga intervjusvar. Missivbrev 
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skickades i god tid ut till barnens målsmän för underskrift. Vi fick tillbaka 21 stycken 
och valde att intervjua samtliga.  
 
5.2 Etiska principer  

Vi följde de riktlinjer som finns beskrivna i codex av Vetenskapsrådet (2009). 
Barnens målsmän intygade med underskrift att deras barn fick delta i intervjuerna. 
Barnen valde därefter själva om de ville delta eller inte. De intervjuade barnen 
informerades i början av intervjun om att vi använde oss av digital ljudupptagning 
och att de när som helst fick avsluta intervjun om de ville. Ljudfilerna lagrades på 
usb-minne och förvarades inlåsta under arbetets gång. När forskningsarbetet var 
slutfört raderades ljudupptagningarna. Barnen kommer genom hela undersökningen 
att vara fullständigt anonyma. 
 

5.3 Förberedelser 

Vi gjorde ett besök i klassen där undersökningen skulle genomföras några dagar 
innan vi intervjuerna påbörjades. Syftet med detta var att presentera den av oss som 
inte tidigare mött barnen för att barnen skulle känna sig trygga med oss båda under 
intervjuerna.  
 
Intervjuerna hölls i ett rum där vi kunde genomföra intervjuerna ostört. Den av oss 
som redan hade en etablerad relation till barnen genomförde själva intervjuerna 
medan den andra förde anteckningar. Papper och färgpennor samt utrustning för 
digital ljudupptagning lade vi fram innan barnen kom in i rummet. Detta för att 
undvika ett möjligt störningsmoment. Vi tog även medvetet undan suddgummin för 
att barnen inte skulle känna sig osäkra och pressade att rita fint.  
 

5.4 Genomförande 

Barnen intervjuades enskilt och varje intervju tog mellan 5-15 minuter beroende på 
barnets intresse och villighet att berätta. Barnet välkomnades in i rummet och fick 
sitta vid ett enskilt bord med intervjuaren. Vi informerade om att en av oss skulle 
hålla i intervjun och den andra skulle sitta bredvid och föra anteckningar för att 
komplettera ljudupptagningarna med anteckningar om barnens kroppsspråk i de fall 
gester förstärkte talet. Vi frågade även om lov att få spela in rösterna och försäkrade 
barnen om att det enbart var till för oss och att ingen utomstående skulle ta del av 
inspelningarna. Intervjuaren inledde med att informera barnet om dess rätt att när 
som helst avsluta intervjun. Vi påpekade även att det inte fanns några felaktiga svar 
och att barnen fick ställa frågor eller svara jag vet inte. Detta för att barnet inte ska 
känna sig pressad av situationen. 
 
Intervjuaren inledde med att ställa fråga 1: Kan du förklara för mig hur det blir natt? 

I de fall det behövdes ställde vi följdfrågor som byggde på det barnet redan sagt. När 
barnet var nöjt med sitt svar ställdes fråga 2 med syftet att få barnet att förklara, 
utveckla sina tankar och eventuellt kritiskt värdera sitt tidigare svar. Fråga 2 byggde 
på tanken att intervjuaren behövde hjälp av barnet att lösa ett problem. Intervjuaren 
förklarade att hon var en utomjording som kommit till vår planet för att studera oss 
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och här hade hon hört att det fanns något som hette natt på jorden. På hennes planet 
fanns ingen natt och hon ville därför ha hjälp av barnet att beskriva fenomenet för 
sina utomjordingskompisar. För att göra det så tydligt som möjligt bad hon om en 
teckning av förklaringen samt en medföljande beskrivning i form av en eller ett par 
meningar. Ritmomentet var frivilligt och det var två barn som avstod. Efter intervjun 
tackade vi för de spännande och bra svar vi fått och för att barnen ville ställa upp på 
intervjun. 
 
6. Resultat 
Några av de svar vi fick från barnen fanns inte representerade bland de olika 
svarskategorierna. Dessa svar redovisas under kolumnen avvikelser, men de har 
även, liksom övriga svar, passats in i modellerna på den plats som vi ansåg 
lämpligast. Då de färdiga modellerna inte har något svarsalternativ där avvikelser 
redovisas ansåg vi att det var nödvändigt lägga till en sådan kolumn för att visa dessa. 
 
Två av barnen som deltog i intervjun valde att avstå från att rita och är därför inte 
medräknade under fråga 2. När vi kategoriserade svaren under Brewers modell fann 
vi att tre barn gav svar som passade in i två olika kategorier, därför har dessa svar 
redovisats dubbelt. Under avvikelser redovisas det antal svar som inte var självklara 
varianter av modellernas svarskategorier. 
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Några av avvikelserna i svaren vi fick av barnen var: 
* Att solen går ner, ospecificerat var, eller till exempel i vatten. 
* Att solen försvinner. 
* Att dagsljuset styrs av klockan. 
* Ett barn nämner inte alls solen utan pratar enbart om ljuset. 
* Att solen släcks. 
* Ett barn uppger att solen snurrar 10 000 varv runt jorden/sekund. 
* Solen och månen byter plats. 
 

6.1 Avvikande svar 

Under analysen av intervjuerna fann vi att ett antal svar inte passade in i de befintliga 
kategoriseringsmodellerna. I och med detta var vi tvungna att passa in svaren på 
ställen där vi ansåg att de egentligen inte hörde hemma eftersom alla svar skulle 
redovisas. Vissa svar passade in i den ena men inte i den andra modellen. Flera barn 
uppgav till exempel att solen går ner, men kunde inte ge en förklaring på hur eller 
var. Mortimer och Scott (2003) beskriver detta som ett språkligt uttryck, som kan 
vara missvisande eftersom det relaterar till den optiska verkligheten snarare än den 
vetenskapliga förklaringen. Uttrycket solen går ner, upptäckte vi, kunde innebära 
många olika saker, till exempel att solen går rakt upp eller rakt ner, eller att 
solen/månen går ner i vattnet och är i vattnet på natten/dagen. Dessa var svar som 
inte kunde passas in i modellerna på ett självklart sätt. För att ge exempel på hur de 
avvikande svaren kunde se ut redovisas några av dem nedan med en förklaring till 
hur vi kategoriserat dem. 
 
1. Solen vill vila och byts mot en måne. Barnet nämner inte jordens bana eller 
rotation, inte heller vart solen eller månen tar vägen eller befinner sig efter bytet. 
Detta svar var svårt att passa in eftersom barnet inte beskrev att solen gömde sig 
någonstans eller gick ner bakom något. Vi valde att lägga svaret under kategori 1 i 
Baxters modell eftersom solen försvann på något sätt.  

3. Solen snurrar 10 000 varv runt jorden per sekund. Barnet har förstått att 
någonting roterar och att det går fort. Vi valde att lägga svaret under kategori 4 i 
Baxters modell eftersom den beskriver att solen går i en bana runt jorden. Modellen 
beskriver dock en bana på ett varv per dygn. I Brewers modell passade vi in svaret i 
kategori 14. 

16. ”Det är ljust egentligen hela tiden, men på kvällen kanske en massa små moln 

går förbi så det blir mörkt.” Detta barn nämnde aldrig solen, utan talade bara om 
”ljuset”. Inte heller detta svar passade in i någon av modellerna. Den kategori hos 
Baxter som passade bäst var nummer 2 och hos Brewer nummer 5. Båda modellerna 
beskriver att solen döljs bakom moln. Trots att barnet i sina tankar inte hade någon 
uppfattning om solens existens valde vi att lägga svaret här. 

18. ”Solen släcks.”Detta svar finns representerat i Brewers modell men inte i Baxters. 
Vi valde dock att placera svaret i Baxters kategori 1. Detta svar var svårt att passa in 
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eftersom Baxters modeller utgår från att barnet förstår att natten uppstår genom 
någon form av rörelse. 

20. Klockan styr dagsljuset. ”Det är för att man har en klocka så att man kan se att 
det blir natt. För då blir det ju mörkare.” Ingen av modellerna hade kategorier som 
rymde detta svar. Vi valde dock att lägga det under kategori 1 i Baxters modell 
eftersom barnet uppgav att solen till slut går ner. I Brewers modell ansåg vi att 
kategori 2 stämde bäst överens med svaret eftersom barnets klocka styrde dygnet. 
Detta tolkade vi som något som hade med mänskliga behov att göra. 

6.2 Analys av resultat 

Resultaten visar att majoriteten av de intervjuade barnen hade uppfattningen att 
jorden roterar. De visar även att Baxters modell inte är tillämpbar då antalet 
avvikande svar är så stort. Detta på grund av att svarskategorierna är för begränsade 
för att täcka in de föreställningar som kan finnas hos barn. Brewers modell gav större 
möjlighet till detta eftersom kategorierna tillät mer nyanserade svar. Att 
undersökningen genomfördes ur ett sociokulturellt perspektiv innebar att vi kunde 
upptäcka dessa nyanser. 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Vi utgick från Baxters modell (Andersson, 2008a) i och med att den förekom som 
exempel på kategoriseringsmetod för undersökningar kring barns tankar om 
fenomenet natt i den litteratur vi läst inför detta arbete. För att ha något att jämföra 
Baxters modell med använde vi oss av den mer nyanserade modell som presenteras 
av Brewer (2008). 

Vi valde att grunda vår undersökning på intervjuer eftersom vi tror att barn i den 
aktuella åldern kan ha svårt att tolka illustrationer och skrivna frågor i en enkät 
liknande den undersökning Baxter (Andersson, 2008b) gjorde. Vi tror att en 
enkätundersökning ökar risken för missförstånd, eftersom både frågan och svaren 
ska tolkas. Finns det inget utrymme för en diskussion kring enkätfrågor krävs en 
gemensam diskurs för att minimera risken för feltolkningar både av den som svarar 
på frågorna och den som tolkar svaren. Denscombe (2009) menar att förkodade svar, 
det vill säga frågor med givna svarsalternativ, kan vara frustrerande för respon-
denten, eftersom de kan upplevas som begränsande.  Han skriver också att förkodade 
svar kan ge snedvridna resultat, eftersom de framför allt reflekterar forskarens sätt 
att tänka. Forskaren kan inte heller helt förlita sig på enkätsvar, då de inte ger ”de 
ledtrådar en intervju eventuellt kan ge beträffande svarens autencitet, eftersom han 
eller hon inte träffar respondenten och eftersom svaren ges på ‘distans’” (s.227). I och 
med att en intervju ger möjlighet att studera och tolka in den intervjuades språkliga 
nyanser valde vi detta alternativ framför en undersökning i enkätform. Den 
reviderade kliniska intervjun passade vårt syfte i och med att formen uppmuntrar 
barnen till att utveckla sina tankar. Genom att ställa öppna frågor upplevde vi att vi 
kunde föra en dialog med barnen utan att styra dem i deras tänkande. Barnen kunde 
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reflektera över sina svar under samtalet och i de fall barnen ändrade sin hypotes 
kunde vi se detta. 
 
Vi genomförde en kvalitativ undersökning istället för en kvantitativ enkät-
undersökning eftersom vi inte enbart var intresserade av barnens svar, utan även av 
deras resonerande kring frågorna. Vi trodde att barnen skulle kunna utveckla sina 
svar om de fick ta hjälp av tankestöd i form av papper, pennor och sitt eget 
kroppsspråk, vilket vi även fick bekräftat under intervjuerna. Eftersom vi utgick från 
ostrukturerade intervjufrågor anser vi att vi utnyttjade det sociokulturella 
perspektivets fördelar i och med den diskussion som uppstod i mötet mellan den 
intervjuade och intervjuaren. Enligt ett hermeneutiskt perspektiv är språket 
grundläggande för förståelsen av människan. Eftersom barnens tankar var viktiga för 
oss ansåg vi att det var viktigt att ta detta i beaktande. 
 
Eftersom vi ville att barnen skulle lyfta fram sina egna tankar och motivera sina 
åsikter valde vi medvetet att intervjua barn som redan kände en av oss, detta 
eftersom vi var medvetna om den så kallade intervjuareffekten som Denscombe 
(1998) beskriver. Vi anser att det underlättar för barnen att diskutera med en person 
de känner sig trygga med och att detta ger de bästa förutsättningarna för att få så 
ärliga och okonstlade svar som möjligt. Vi upplevde att barnen kände sig avslappnade 
i situationen och kunde svara fritt utan att känna sig pressade. Vi såg det som en 
fördel för oss som skulle tolka barnens svar att vi redan var bekanta med barnens sätt 
att uttrycka sig.  

Vi håller med Säljö (2002) som menar att användandet av redskap ger barn möjlighet 
att visualisera sina tankar och hitta stöd för nya sätt att tänka. Detta är något vi själva 
sett under de intervjuer vi gjort i vårt arbete. Genom att rita och berätta har barnen 
delat med sig av sina tankar om hur det blir natt, men de har även spontant använt 
sig av sitt kroppsspråk för att beskriva jordens rörelse i rymden. Här har barnen 
använt sina händer som fysiska redskap i sitt berättande. Vi kunde se att flera barn 
hade en ursprunglig förklaring som de själva utvecklade och ändrade när de svarade 
på fråga 2 och ritade samtidigt. Vi tolkar detta som att redskapet, i detta fall papper, 
pennor och barnens egna händer, hjälpte barnen att sätta ord på sina tankar och 
själva komma till ny insikt.  
 
En fråga som väckts hos oss är hur Baxter tolkat de svar som legat till grund för 
modellen. Vi upptäckte att många av de svar vi fick inte riktigt passade in i Baxters 
modell. Här var vi tvungna att göra egna tolkningar av barnens svar för att kunna 
passa in dem någonstans. Brewer har fler kategorier i sin modell och alltså större 
möjlighet att passa in barnens svar i någon av dem. Ju fler alternativ det finns att 
jämföra med, desto större chans finns det att hitta en kategori där svaren verkligen 
passar in utan att vi förvanskar svaren genom vår egen tolkning. Eftersom Baxters 
modell har färre kategorier blir risken större att barnens svar blir intolkade på fel 
plats. Detta kan leda till att svaren blir generaliserade, vilket vi upptäckte när vi 
sammanställde våra resultat. Det visade sig att 10 av de 21 intervjuade barnen gav 
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svar på fråga 1 som inte passade in i Baxters kategorier utan omtolkning. Med detta 
som grund anser vi därför att generaliserade svar inte är tillförlitliga vid 
undersökningar kring barns förklaringar. Vi tror att en undersökning med fler 
svarsalternativ blir mindre missvisande och mer rättvis. Detta baserar vi på att endast 
två av barnens svar på fråga 1 inte passade in i Brewers modell. Ju fler kategorier 
desto större möjlighet finns att passa in alla svar. Däremot bör det tas i beaktande att 
ett hanterbart material antagligen kräver någon form av begränsning för att 
kategorierna inte ska bli för många.  
 
Vi tror att en undersökning som bygger på kategoriseringsmodeller gör det lätt att 
tolka in de intervjusvar man vill ha för att de ska passa in i modellerna. Risken med 
detta är att den som utför undersökningen har stor möjlighet att styra svaren utifrån 
önskade resultat. Detaljerna var för sig kan dock visa något helt annat än helheten 
beroende på hur man väljer att titta på resultaten.  
 

7.2 Baxter´s och Brewer´s resultat 

Baxters utgick i sin kategorisering från de likheter han kunde uppfatta i de 
intervjuade barnens svar. Ett sådant förhållningssätt bygger på tolkningar hos den 
som analyserar och syftar till att hitta de gemensamma nämnare som möjliggör en 
generalisering och ett hanterbart analysmaterial. En nackdel är att svaren måste 
anpassas efter den modell som används vilket innebär att en del svar måste feltolkas 
eller förvanskas för att passa in. Vi gissar att Baxter måste ha fått svar liknande dem 
vi fick i vår undersökning, men detta är inget som framgår av hans resultat i den 
litteratur vi tagit del av. I och med att Baxter utgick från en enkätundersökning med 
på förhand givna svar tror vi att han har missat mycket av vad barnen egentligen 
hade för idéer. Vår tolkning är att Baxter begränsat barnens reflekterande eftersom 
hans undersökning inte gav utrymme för alternativa svar. Brewer´s modell innehåller 
ett större antal kategorier vilket visar att Brewer fokuserat på de olikheter som 
påvisades i barnens svar. Genom att vara lyhörd för de nyanser av svar som erhölls 
kunde Brewer dokumentera en större variation i barns föreställningar och därmed 
visa upp en sannare bild av de olika uppfattningar som kan förekomma. Nackdelen 
med ett sådant, delvis generaliserande, förhållningssätt är att materialet lätt blir för 
stort och att det blir svårt att överblicka.  
 

7.3 Resultatdiskussion 

Vi hade svårt att kategorisera svaren vi fick i och med att flera av barnens svar skiljde 
sig från främst Baxters, men även Brewers, modeller. Två av barnen gav svar som inte 
fanns representerade i någon av modellerna vilket innebär att de i en utvidgad modell 
skulle kunna bilda egna kategorier. Detta leder till frågan om dessa generaliserande 
typer av undersökningar ger en rättvisande bild av barns tankar? Vår undersökning 
visade vidare att den mest representerade svarsmodellen bland barnen vi intervjuade 
var att jorden roterar kring sin egen axel, även om de naturvetenskapliga termerna 
inte alltid uttalades.  
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Flera av de barn vi intervjuat beskrev att solen går ned när det blir natt, och att den 
då till exempel försvinner bakom ett hus eller ned i vattnet. Några av dessa barn 
uttryckte också en vag tanke om att de även visste att jorden snurrade på något sätt, 
men de slog bort denna tanke eftersom de inte visste hur de skulle uttrycka sig för att 
förklara detta. Vi håller med Vygotskij (1934/1998) som menar att språket är 
nödvändigt för att göra tanken tydlig. Något vi upptäckte under intervjuerna var att 
flera av barnen kunde beskriva hur det blir natt först efter att vi vänt på frågan. De 
hade lättare att förklara hur det blir dag, och kunde efter att ha förklarat detta 
fenomen gå vidare och förklara hur det blir natt. Vi tror att dialogen var avgörande i 
dessa fall, eftersom den gav barnen möjlighet att tänka i nya banor och ta sig an 
ursprungsfrågan från ett annat håll. 
 
Fråga 1 var svår att passa in i de olika kategorierna, eftersom vi fick flera svar som 
inte passade in i främst Baxters, men även Brewers, kategorier. Vi upplevde att det 
många gånger var ett moraliskt svårlöst dilemma, i och med att vi var tvungna att 
mer eller mindre förvanska barnens svar för att kunna passa in dem någonstans. 
Fråga 2 krävde en djupare analys då barnens ord och bilder skulle tolkas 
tillsammans. Barnens teckningar och verbala förklaringar skildes ibland åt vilket 
gjorde detta arbete mer krävande, framförallt eftersom vi måste vara noga med att 
inte applicera vår egen kunskap i tolkningen. Även anteckningarna som fördes under 
intervjuerna var ett stöd i tolkningsprocessen. Det visade sig vara nödvändigt att ha 
tillgång till dessa anteckningar eftersom ljudinspelningarna inte alltid gav rättvisa åt 
barnens svar. Ett barn kunde till exempel med ord beskriva en rörelse som av en 
lyssnare kunde tolkas på ett sätt, men som av en vid intervjun närvarande person 
kunde tolkas på ett annat. Ett exempel var en beskrivning av att jorden snurrar runt 
solen. Detta kan tolkas som att jorden enbart rör sig i en bana runt solen, medan 
barnets kroppsspråk visade att barnet förstått att jorden även roterar runt sig själv i 
denna bana. Vi anser oss ha funnit belägg för det Schoultz (2002) säger om hur 
språkliga variationer kan ge förtydliganden av svar. Dessa variationer, upptäckte vi, 
bestod i vår undersökning till stor del av barnens kroppsspråk, vilket var till stor hjälp 
vid tolkningen av svaren. Barnens kroppsspråk hjälpte dem att formulera sina tankar 
eftersom de ofta använde sina händer för att, som i exemplet, beskriva jordens 
rotation. Vi tolkar detta som att även den egna kroppen kan ses som en artefakt och 
ett tankestöd. Vid enstaka tillfällen uppstod det även diskussioner kring tolkningar i 
och med att vi uppfattat barnets ord och gester på olika sätt.  En av oss uppfattade till 
exempel vid en intervju att barnet med handen visade en rotation kring solen medan 
den andra tolkade det som att barnets hand beskrev en rotation kring dess egen axel. 
Detta visar att det aldrig går att helt frångå sin egen tolkning, trots goda intentioner. 
Vi tror ändå att vi genom att vara två om analyserandet, och genom att vi tillsammans 
diskuterade de gränsfall som framkom, har kunnat förhålla oss relativt objektiva i 
vårt resultat. 
 
Helldén (1994) skriver att Piaget, som var en pionjär inom forskning kring barns 
tankar, delat in barns svar i fem olika grupper baserat på svarens karaktär och 
ursprung. Vid försök att kategorisera våra intervjusvar i relation till Piagets olika 
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svarsgrupper upptäckte vi att detta var mycket svårt, om inte omöjligt. Piagets 
svarsgrupper är uppdelade i fem generella kategorier som alla bygger på barnets 
tänkande. Piagets fem grupper är: 
 

1. Svar som kommer till av en slump. 
2. Fantasiprodukt som barnet inte själv tror på. 
3. Svar som barnet tror att frågeställaren vill höra. 
4. Svar efter en stunds reflekterande, trots ny frågeställning. 
5. Svar som resultat av att barnet dragit en slutsats. 
 

Vi anser inte att intervjuer som syftar till att ta reda på hur barn förklarar något kan 
användas för att dra vetenskapligt säkerställda slutsatser kring hur barn tänker. En 
undersökning kring tänkande bygger på antaganden och tolkningar och kan, anser vi, 
därför inte anses tillförlitlig i ett rent vetenskapligt syfte.  Vi ställer oss frågan om det 
är möjligt att avgöra om ett barn dragit en slutsats eller slumpmässigt kommit fram 
till ett svar. Och går det att säkerställa att ett barn som tänker efter reflekterar, eller 
om han/hon funderar över vad den vuxne vill höra? Piaget var inte intresserad av hur 
barn tänker kring specifika frågor utan han forskade kring hur barn tänker i 
allmänhet. I och med detta anser vi inte att det finns någon möjlighet att placera in 
barnens svar från vår undersökning i de svarskategorier eller svarsgrupper som 
Piaget ansåg sig ha funnit. Vi anser att vi omöjligt kan veta hur en annan människa 
tänker, vi kan bara anta. 
 
Under intervjun visade det sig att flera barn redan var mycket väl insatta i hur det blir 
natt. Dessa barn hade idéer som låg mycket nära en vetenskapligt korrekt förklaring 
och använde sig av en mer vetenskaplig diskurs än de andra. Ett exempel på detta är 
begreppet ”jorden roterar kring sin egen axel” vilket förekom flera gånger. Med hjälp 
av sina teckningar kunde de även visa att de förstått vad detta innebar. De barn som 
redan hade kunskap om hur det blir natt berättade att detta var något de tagit reda på 
själva eftersom de själva var intresserade av ämnet. Flera av de andra barnen hade 
över huvud taget aldrig reflekterat över hur det blir natt. Andra barn hade helt egna 
förklaringar på hur det går till när det blir natt och höll konsekvent fast vid dessa. 
Ytterligare andra barn utgick från en grundidé och utvecklade den vidare under 
samtalet. De kunde själva följa sina tankegångar och resonera sig fram till en 
förklaring som de var nöjda med. De barn som saknade vetenskapliga uttryck, och 
som själva uppgav att de inte funderat över hur det blir natt, använde istället begrepp 
som ”solen går ner” och ”solen går och lägger sig”. Brewer (2008) förklarar utifrån 
egna och andras studier, att barn ofta utgår från vardagliga erfarenheter när de ska 
förklara och förstå naturvetenskapliga, astronomiska begrepp. 
 
Under intervjuerna såg vi tydligt att det fanns flera barn som hade svårt att 
verbalisera sina tankar men att de fick stöd i detta av att rita, berätta och förklara. I 
och med att vi genomförde undersökningen i dialogform var barnen tvungna att ta 
fram och förtydliga sina tankar för en annan person vilket innebar att de fick 
möjlighet att verbalisera sina tankar. Detta stämmer överens med det vi läst av 
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Vygotskij (1934/1999) som menar att språket och tanken många gånger fungerar 
bättre tillsammans än var för sig. 
 
Vi anser att Mortimer och Scott har rätt i det de säger när de menar att natur-
vetenskapliga idéer ofta beskrivs som något självklart. Vår uppfattning är att vuxna 
som talar med barn om vetenskapliga fenomen ofta tar för givet att barnen har större 
förkunskaper än de faktiskt har. Under vår undersökning upptäckte vi att barnens 
tankar kring fenomenet natt hade stor variation – allt från naiva tankar till 
naturvetenskaplig medvetenhet. Vi anser därför att det är av stor vikt att ta reda på 
hur barnens världsbild ser ut för att en diskussion om till exempel rymden ska bli 
meningsfull. Flera barn, upplevde vi, hade en klar uppfattning om hur det blir natt, 
men att de hade svårt att formulera den. Vår undersökning har fått oss att förstå hur 
viktigt det är att föra en dialog kring vetenskap för att synliggöra vilka tankar som 
ligger bakom barnens antaganden. Barnen själva måste få diskutera sina idéer för att 
komma vidare i sitt tänkande och upptäcka och utveckla nya teorier. Som vuxen är 
det alltför lätt att utgå från sin egen förförståelse och bortse från de alternativa, och 
ofta kreativa, idéer som ligger till grund för barnens världsbild.  

Vi förstår att någon typ av generalisering är nödvändig för att materialet i en liknande 
undersökning ska vara hanterbart. En kategoriseringsmodell kan vara bra att utgå 
från, men vi anser att det är viktigt att inte följa den blint. Oavsett om analysverktyget 
för en undersökning kring barns uppfattningar är en modell som Baxters, med få 
kategorier, eller en som Brewers, med många, kommer det förmodligen alltid att 
finnas svar som faller utanför modellens svarsramar. 

 8. Framtida forskning 
Är det möjligt att göra en rättvis bedömning och kategorisering av barns 
vetenskapliga modeller? Hur görs i så fall en rättvis bedömning?  
 
Vår undersökning utgick från skolbarn i Sverige. De modeller vi presenterat har 
använts i undersökningar bland barn i andra länder. Vi har under arbetets gång ställt 
oss frågan om resultaten skiljer sig åt vid en internationell jämförelse, och vad en 
sådan undersökning skulle kunna berätta om den vetenskapliga undervisningen i 
olika länder. I så fall varför? 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

Fråga 1: Kan du förklara för mig hur det blir natt? 

Följdfråga: Tänk dig att jag är en utomjording som har landat här på din planet. På 
min planet finns det inte dag och natt. Kan du rita en teckning och förklara hur det 
blir natt, så jag kan ta med den hem och berätta för mina kompisar? Kan du skriva en 
mening som förklarar på teckningen också? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 
 
Intervjuresultat 

1) Fråga 1: Solen vill kanske vila, och så går den ner och byter mot månen som går 
upp, till exempel för att jobba, så att det blir natt. Och så byter den när den blir trött, 
och så går den ner och solen går upp och den skulle vilja jobba.  
Följdfråga: Jag ritar en sol, och sen ska jag liksom byta den mot en måne. Jag 
försöker byta den mot en måne. 

2) Fråga 1: Jorden snurrar runt sin egen axel samtidigt som den snurrar runt solen. 
Sen när Sverige är på andra sidan då är det ju dag på den ena sidan.  
Följdfråga: När jorden har snurrat ett halvt varv runt sig själv är Sverige på andra 
sidan av solen. 

3) Fråga 1: Solen går ju runt jorden. Månen följer efter solen, blir det nästan. Solen 
snurrar ungefär nästan tiotusen varv runt jorden per sekund. Månen är lite 
långsammare. När solen har åkt ungefär tiotusen varv så stannar den på andra sidan 
av jorden och månen hänger kvar vid oss. Månen ger ju mörker och lite ljus.  
Följdfråga: Jag ritar solen som snurrar runt jorden. Sen ritar jag månen här, för 
den är ju lite ovanför. Sen snurrar solen runt jorden. Månen åker också runt jorden, 
fast lite längre sträckor. Solen ger ju ljussken. Månen ger ju mörker när den kommer 
närmare och närmare planeten. När den har kommit jättenära är hela planeten mörk, 
och så är den lite, lite ljus på några ställen, för månen ger också lite ljus. Solen går 
runt jorden, och månen också, fast längre ut. 

4) Fråga 1: Jorden åker på andra sidan solen. Då snurrar klotet, så det blir mörkt på 
sidan där vi bor, och så blir det ljust på andra sidan. Det tar ju lång tid för jorden att 
snurra runt solen. Den snurrar oftare runt sig själv.  
Följdfråga: Jorden snurrar runt sig själv. Den snurrar liksom diagonalt. Solen står 
stilla, men jorden snurrar kring sig själv, och det blir natt. 

5) Fråga 1: Jorden snurrar runt. Och sen kanske det är lite ljusare på ett ställe och 
lite mörkare på ett ställe. Sen när man kommer runt så blir det mörkare på natten. Då 
kan man säga att det är natt.  
Följdfråga: Jag ritar jorden och sen gör jag pilar. Jorden snurrar runt sig själv och 
runt solen tror jag. Det blir natt och dag när jorden snurrar runt solen. Jorden 
snurrar runt sig själv. På ett ställe är det ljust och på ett ställe är det mörkt. 

6) Fråga 1: Solen går och lägger sig kanske? Den kanske blir trött? Först är ju solen 
uppe hela dan, och sen, på kvällen, då kanske solen blir trött och går och lägger sig. 
Och så blir det mörkt. 
Följdfråga: Jag ritar att solen typ är bakom någonting. Här är det gräs och en kulle. 
Sen kan det vara ett hus här. Och solen kanske är bakom huset, typ såhär. Sen är det 
lite mörkt där uppe. Det blev mörkare för att solen gick ner där. Solen lägger sig 
bakom någonting stort, för den är ju stor, och så blir det mörkt. 



 

 

 

7) Fråga 1: Jorden snurrar runt så att solen stannar, så då blir det dag på andra 
sidan, och så blir det natt på typ andra sidan. Eller så är det solen som snurrar runt. 
Men jag tror att det är jorden som snurrar runt solen. Men jag tror att jorden snurrar 
lite såhär också. (Visar hur jorden vrider sig)  
Följdfråga: Jag börjar med att rita jorden. Sen ska jag rita lite hur jag tror att det 
fungerar. Jag ritar solen här. Här är det pilar som visar att jorden snurrar. Här är det 
pilar som visar att jorden snurrar runt solen också. Här är vi och där är Kina. Medan 
det är natt här i Kina som ligger på andra sidan jorden, så är det dag på andra sidan. 
Sen blir det sol här (pekar på Kina) och natt här (pekar på motsatta sidan av jorden).  
Jorden snurrar runt, så när det är dag här är det natt i Kina. 

8) Fråga 1: Solen går ner och månen går upp. Det bara blir så. 
Följdfråga: Jag ritar en gräsmatta, sen ska jag göra att solen går ner och månen går 
upp. Då blir det mörkt. Solen åker ner och månen åker upp. 

9) Fråga 1: Solen är ju här uppe och på ett dygn snurrar den runt sig själv (visar 
Jorden med handen och hur den vrider sig). Och då har den snurrat runt sig själv, så 
då är inte solen där, på natten. På natten då är den ju halvvägs, så då är ju solen 
ungefär här då. På natten har den snurrat runt sig själv, och då blir natt för att solen 
inte är här då. 
Följdfråga: Jag ritar jorden. Där finns det hav långt ut och mark lite överallt. Och 
sen är det lite mer gräs, och skog kan det finnas. Här ska jag rita solen. Den är 
miljoner gånger större. Här är strålar den skickar ut. Här är ju jorden och den snurrar 
runt sig själv ett varv. Om vi är här nu och den snurrar runt sig själv så är det som att 
vi är här borta nu så att solen inte lyser. Då är det dag här och natt här. Så finns det 
en måne också. När det blir natt så kommer månen fram istället för solen. Och på 
morgonen, då är det som att båda två kan lysa. Det är som att man kan se månen 
OCH solen lite grann på morgonen. Jorden snurrar runt sig själv på ett dygn, det är 
24 timmar. 

10)Fråga 1: Solen går ner och månen går upp. Solen försvinner ut i rymden. Den är 
ju där. Eller att månen åker för solen.  
Följdfråga: Jag ritar solen. Här är månen. Jorden snurrar runt och så åker månen 
framför solen. Då är det månen som lyser istället. Och då blir det natt.  

11) Fråga 1: Jorden snurrar så att en annan sida är riktad mot solen. Solen lyser på 
ett ställe och på andra sidan är det mörkt. 
Följdfråga: Jorden snurrar runt solen och solen lyser på ett ställe, men på andra 
sidan är det natt.  

12) Fråga 1: På natten blir det mörkt. Solen går ner. Jag vet inte hur det går till. 
Följdfråga: Jag ritar vatten. Jag ritar olika färger. Solen går ner i vattnet. Sen går 
månen upp. Månen är nere i vattnet på dagen. 

 



 

 

13) Fråga 1: Jag vet inte. Solen försvinner. Det blir ljust när solen kommer. 
Följdfråga: Vill inte rita. 

14) Fråga 1: Det blir mörkt. Solen försvinner. Det är jordklotet som rör sig så den 
försvinner. Jorden rör på sig så andra sidan kommer bak istället. Då är solen på 
andra sidan jordklotet.  
Följdfråga: Jag ritar jorden. Sen ska jag rita solen. Solen är stor. Den rymmer mer 
än tusen jordklot. Nu ritar jag månen. När jorden snurrar så blir det dag på ena sidan 
och natt på andra sidan. 
 
15) Fråga 1: Solen går ner och försvinner till andra sidan jorden till något annat 
land. Jorden snurrar ju, och solen försvinner bort från oss. Först är den här, sen är 
den här och här. (Visar cirkelrörelser runt handen) Morgon, middag kväll och natt. 
Jorden roterar och snurrar runt solen. Om jorden snurrar runt så blir det ju mörkt. 
Och när det är morgon här så blir det ju natt i USA och dom. För då är det sol här och 
de får ingen sol. Det är därför det ser ut som ett den går ner. Jorden snurrar runt 
solen och den snurrar runt sin egen axel också. Solen står ju kvar och så snurrar vi. 
Följdfråga: Nu försöker jag rita solen här och jorden, sen ska jag försöka förklara. 
Här är solen, och vi gör ju såhär (ritar att jorden vrider sig ett halvt varv). Sen när vi 
stannar här, när solen når dit, då är det dag här och natt där. För då når inte solen dit. 
Jorden snurrar runt sin egen axel sen blir det natt och dag. 
 
16) Fråga 1: Jag vet inte. Några moln gör att det blir mörkt där uppe. Det är ljust 
egentligen hela tiden, men på kvällen kanske en massa små moln går förbi så det blir 
mörkt.  
Följdfråga: Det här är uppe i rymden. Här har jag ritat en planet. Jorden typ. Nu 
ritar jag det som är mörkt där uppe i himlen. Och nu ska jag rita stjärnor. Molnen 
kommer från rymden och sen när det är dag där, då kanske de är där uppe, och när 
det är natt, då är molnen över. Det är moln över det ljusa så det blir mörkt. Jag ritar 
en massa moln här. Det är moln överallt. Molnen är framför ljuset. 

17) Fråga 1: Solen går ner, då blir det svart. Jorden snurrar.  
Följdfråga: Jag ritar jorden och solen. Jorden går runt och sen kommer det en 
planet i vägen. Då blir det svart på jorden och så blir det natt. Jorden snurrar runt 
solen och så kommer det en planet i vägen och så blir det natt. 
 
18) Fråga 1: Solen släcks. På dagen är det ljust och på natten är det mörkt.  
Följdfråga: Vill inte rita. 

19) Fråga 1: Solen kanske är närmare på dagen. På natten är det typ helt kolsvart. 
Jorden snurrar och när den är här så är det natt och när den är här så är det morgon. 
(Visar en vridning med handen) Då är solen här, och eftersom Kina ligger på andra 
sidan jordklotet, och när det är dag här så är det ju natt där, och när det är natt här så 
är det ju dag där. 



 

 

Följdfråga: Solen är så stor att den inte får plats på ett papper. Jag ritar halva. Och 
så ritar jag lilla jordklotet. Fast det får vara lite större än vad det är, så man ser det. 
Eftersom jorden snurrar och solen är där, så när den surrar (visar vridning med 
handen) så blir det natt i Sverige och morgon i Kina. Jorden snurrar och då blir det 
dag och natt. 
 

20) Fråga 1: Först blir det ju morgon, sen blir det ju dag. Det är för att man har en 
klocka så att man kan se att det blir natt. För då blir det ju mörkare. När klockan är 
sex, då börjar det bli mörkt. På sommaren är det ljust ganska länge, och på vintern 
blir det mörkt ganska snabbt. Månen går upp, då blir det morgon. På kvällen går 
solen ner. Solen är bara uppe 24 timmar. Den försvinner när den går bakom molnen, 
och då blir det mörkt.  
Följdfråga: Jag ritar att solen går bakom ett moln. Solen går ner och då blir det 
mörkt. 

21) Fråga 1: Solen går ner till andra sidan av jorden. Då blir det morgon där. Solen 
snurrar runt jorden och då blir det mörkt. 
Följdfråga: Här är jorden Här är solen. Här är Sverige. Sen snurrar solen runt 
jorden. Då blir det mörkt där och ljust där (pekar på teckningen). Solen är högst upp, 
sen snurrar den ner till andra sidan så det blir natt. Solen snurrar runt. Det blir dag 
på andra sidan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Baxters modell. I Andersson (2001). Elevers tänkande och skolans 
naturvetenskap. Stockholm: Liber (s. 26) 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4  

Brewers modell. I Vosniadou, S. (red.) International Handbook of Research on 
Conceptual Change. Taylor & Francis: Routledge, 270 Madison Ave, New York, NY 
10016 (s.187) 

 

Day/Night: Naïve Models Identified in Interiew Studies. 

1. Animistic 

2. Artificialism 

3. Supernatural 

4. Sun down to ground 

5. Sun behind hills 

6. Sun behind clouds 

7. Sun goes to other countries 

8. Sun out into space 

9. Sun turns off 

10. Night a dark substance 

11. Sun has dark & light sides 

12. Sun behind moon 

13. Sun down to other side 

14. Sun revolves around earth 

15. Earth revolves around sun 

16. Earth rotates into dark space & light space 

17. Earth rotates: sun & moon fixed 

18. Earth rotates: sun fixed, moon revolves around earth 

 

 

 

 

 

 



 

 

TACK! 

 

Till de lärare på Mälardalens Högskola som under vår utbildning inspirerat oss och 
varit goda förebilder:  
Tack Claes-Göran Persson, Ulla Hillerdahl, Nicklas Ekebom, Jens Sjödin, Bengt 
Rydström, Lars Lindström och Eva Axdorph för entusiasm, uppriktigt intresse, 
utmaningar och intressanta diskussioner. Med er hjälp har vi funnit vår inre lärarroll. 
 

Ett stort tack till de barn som bidragit med sina tankar, ord och teckningar. 

 

Ett särskilt tack till Tor Nilsson som under detta arbete gett oss kritik, stöttat och 
peppat oss. Din handledning inspirerade oss att göra vårt allra bästa. Tack vare dig 
blev det roligt! 

 

Vi tackar även varandra för konstruktiv kritik, tålamod, uthållighet, fniss och 
förståelse.  

 

Lisa-Stina Mossberg och Linda Ramström 

 


