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Abstract 

This study shows 4-5 year-olds perceptions about the stars and the sun, what they think the 

stars and the sun is and what their thoughts of them are. Implementation of the study is based 

on qualitative interviews in connection with painting. The method has made it possible for the 

children to express their own thoughts. The result shows that there are many perceptions in 

the field of children 4-5 years. Some ideas are realistic, some fictitious. One child explains 

that the stars are almost like flowers, while another child describing them as something that 

exists in space and only visible when it´s night. The conclusion is that children can learn 

things that are considered difficult only they have an interest in it. The children say that they 

have not received their knowledge from preschool but from parents and siblings. The 

conclusion is that the children have an interest in space, they are asking questions to get to 

know things.  

Keywords: 

Children´s perceptions of the stars, children´s perceptions of the sun, fiction, reality 

  



 

 

Sammanfattning 

Denna studie visar vad 4-5-åringar har för uppfattningar om stjärnorna och solen, vad de tror 

att stjärnorna och solen är för något och vad de har för tankar om fenomen kring dem. 

Genomförandet av studien bygger på kvalitativa intervjuer i samband med att barnen målar. 

Metoden har gjort det möjligt för barnen att uttrycka sina egna tankar. Resultatet visar att det 

finns många uppfattningar inom området hos barn 4-5 år. En del uppfattningar är realistiska, 

en del fiktiva. Ett barn förklarar att stjärnorna nästan är som blommor medan ett annat barn 

beskriver dem som något som finns i rymden och bara syns när det är natt. Slutsatsen är att 

barn kan lära sig saker som anses svåra, bara de har intresset. Barnen menar att de inte fått 

sina kunskaper från förskolan utan från föräldrar och syskon. Slutsatsen av detta är att barnen 

har ett intresse för rymden, att de ställer frågor för att få veta saker.  

Nyckelord:  

Barns uppfattningar om stjärnorna, barns uppfattningar om solen, fiktion, realitet  
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Inledning 

Rymden är oändligt stor, likaså är barns tankar, idéer och fantasier. Om stjärnorna och solen 

finns det redan en del kunskap, men också så mycket outforskat vilket gör det ännu mer 

spännande att höra barns teorier. Barn ska få en plats med sina tankar och sitt tyckande och vi 

ska ge dem utrymme att uttrycka dessa. Inga svar är rätt eller fel i en intervju där syftet är att 

få fram barns egna uppfattningar. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ge uttryck för sina egna 

uppfattningar. Intervjuer kan därför vara ett bra tillfälle för barn att uttrycka det som är rätt för 

dem. Vad de uttrycker kan vara en samling av verklighet eller fantasi, vem vet vilket 

egentligen, forskare har inte alla svar. Det vi kan jämföra är barns uppfattningar gentemot det 

vi redan vet. 

Jag har många gånger fått frågor från barn kring naturvetenskap när jag befunnit mig ute i 

verksamheten. Ofta handlar frågorna om fenomen som barnen själva kan se där och då, 

däribland solen och månen. Solen ser barnen under sin dag på förskolan och ibland kan de 

även se månen. För att göra dem medvetna om att det är naturvetenskap de pratar om kan en 

intervju vara en bra start. Detta kan vara en inkörsport till vidare arbete inom 

naturvetenskapliga områden. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att man på 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskapen och 

förmågan att föra samtal kring den.  

Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på vad barn tror att stjärnorna och solen är för något och om 

de tror att dessa har något gemensamt. En del av studien handlar om varifrån barn får sina 

uppfattningar inom området, om de kommer från förskolan, hemmet eller någon annanstans 

ifrån. Syftet är även att ta reda på om barns uppfattningar kring stjärnorna och solen är 

realistiska eller inte.  

Frågeställningar: 

 Vad har 4-5-åringar för uppfattningar om stjärnorna? 

 Vad har 4-5-åringar för uppfattningar om solen? 
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Litteraturgenomgång: 

Läroplanen  

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) är grunden för arbetet som genomförs på 

förskolan.  

Lek är, för barn, något de finner intressant. Barnen kan genomföra aktiviteter för att utforska 

och fördjupa sig i sina intressen. Barn erövrar kunskap genom lek och utforskande och de ska 

ha möjlighet att fördjupa sig i sina frågor, både i grupp och enskilt. Förskolan ska sträva efter 

att alla barn utvecklar sin förmåga att samtala kring naturvetenskap och uppmuntra deras 

nyfikenhet och intressen. Förskolan ska även stimulera deras vilja och lust att lära. 

(Skolverket, 2010) 

Låt barn ägna sig åt vad de finner intressant för att finna kunskap och göra nya upptäckter. 

Intresset för naturvetenskapen är viktigt för vidare samtal inom området. Vidare arbete ger 

mer och fördjupad kunskap. Samtal och diskussion kan utveckla en förståelse för något. Vissa 

fenomen kan för barn vara svåra att förstå.  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar en förståelse för naturvetenskap och 

matematisk förmåga att föra och följa resonemang. Kunskap är inte något klart begrepp utan 

kommer till uttryck i olika former. Dessa former är fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. (Skolverket, 2010) 

Litteratur kopplat till syfte och frågeställning 

Kort fakta kring stjärnorna och solen 

Det finns mycket att veta om stjärnorna och solen. I detta stycke presenteras kort fakta om vad 

stjärnorna och solen är för något, vad som händer inne i dem och hur lite vi egentligen vet om 

universum.  

Sollerman (2012) beskriver stjärnorna som gasfyllda gigantiska glödande klumpar. Antalet 

stjärnor är för många för att vi skulle kunna räkna dem, men om vi skulle räkna de stjärnor vi 

kan se med blotta ögat så skulle vi enligt Bush (1999) hamna runt ca 7000 stycken. 

I rymden finns molnliknande fenomen, en del som vi kan se med blotta ögat. Goldsmith 

(2011) menar att det inuti dessa moln bildas stjärnor. Stjärnors inre består av grundämnen som 

hela tiden genomgår olika processer. Pearce (2012) beskriver att det vid dessa processer 

frigörs energi som får stjärnan att lysa. Ibland kan det se ut som att stjärnor blinkar, men Bush 

(1999) beskriver det som att luften som stjärnans ljus måste passera innan det når jorden 

aldrig är stilla och ljuset bryts då på vägen. Det är därför det ser ut som att stjärnor ibland 

blinkar. Solen är ett stort roterande klot. Goldsmith (2011) skriver att den består av väte och 

helium. Solens strålning ger oss den energi som krävs för att det ska kunna finnas liv här på 

jorden.   

Goldsmith (2011) skriver att det är mycket som fortfarande är outforskat i universum. Även 

saker som man forskat i länge har man fortfarande inte fått klarhet i. Det finns mycket att läsa 

om universum, saker som vi redan vet, men det finns så mycket mer som vi inte vet. Rose 

(2011) menar att 95 procent universum fortfarande är en gåta för oss.  

Barns missuppfattningar  

Forskning har gjorts på varifrån barn får sina uppfattningar. Följande stycke behandlar några 

av de resultat som forskare fått fram. Här behandlas även vad för förutsättningar det behövs 
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för att barn ska lära, hur viktigt det är med samspel mellan människor och att vuxna har rätt 

kunskaper för att lära ut.  

I Dunlops (2000) studie får vi se vad barn har för missuppfattningar kring jorden, månen och 

solen. Studien genomfördes i Auckland, New Zealand 1998. Barnen som deltog var 7-14 år 

och kom från tre olika skolor. Barnen fick besöka Auckland Observatory och Stardome 

Planetarium. Besöket gjorde intryck på barnens uppfattningar. Hur barn lär är, precis som hos 

vuxna, individuellt. En sak som de flesta har gemensamt är att man lär i samspel med andra 

människor. H. Sträng & Persson (2003) beskriver detta genom det sociokulturella 

perspektivet. Varje individ har en biologisk grund för lärande som sker genom hjärnan, 

nervsystemet och sinnena. De menar att de delarna är en förutsättning för lärandet. Det som 

sedan är i fokus för att få kunskap, färdighet och förståelse är det sociokulturella samspelet 

mellan människor. Taube (2007) menar att man, även om ett barn har svårt att uttrycka sig, 

ska möta barnet med intresse, respekt och uppmuntran för att det ska våga utvecklas. Dunlop 

(2000) påpekar att många vuxna har fel kunskap när de lär ut till barn. I artikeln skriver han 

att det i USA är ca 45 % av alla vuxna som inte vet att solen är en stjärna. Flera exempel 

räknas upp i studien, detta är bara en av alla missuppfattningar hos vuxna. Chiras & Valanides 

(2008) understryker det faktum att barns uppfattningar ursprungligen kommer från de vuxna. 

Deras artikel visar en studie om vad barn har för tankar kring fenomenet dag och natt. 

Undersökningen genomfördes, genom intervjuer, på barn i fjärde och sjätte klass. I sin artikel 

beskriver de att barn får sina uppfattningar från språkliga erfarenheter, kultur och från en 

korrekt handledning. Innan barn får kunskapen så menar de att deras uppfattningar är 

missuppfattningar, förutfattade meningar eller växlande sammansättningar av olika 

erfarenheter.    

Rörelse i rymden 

Universum är aldrig stilla, hela tiden rör sig något. Fenomenet dag och natt är något som 

dyker upp i flera forskningsrapporter. Följande stycken bearbetar de olika resultat forskare har 

fått fram om vad barn har för uppfattningar kring jordens, solens och stjärnornas rörelse på 

himlen.  

Brewer & Vosniadou (1994) visar i resultat från sin studie om vad första- tredje- och 

femteklassare har för förklaringar på fenomenet dag och natt. Deras studie visar vad barn har 

för tankar kring varför vi bara kan se solen på dagen och stjärnorna på natten. Barnen menar 

att vi bara kan se solen på dagen för att den blockeras av moln eller mörker, att jorden rör sig 

och att solen rör sig. Anledningen till att vi inte kan se stjärnorna på dagen, menar de, är för 

att de blockeras av moln, de flyttar sig till andra sidan jorden o.s.v. Plummer (2009) redovisar 

i sin artikel vad barn tror om att stjärnorna rör sig. Studien visar resultat på vad första- tredje- 

och åttondeklassare har för kunskaper inom astronomi. Majoriteten påstår att stjärnorna rör 

sig under hela natten. Några svar visar att de har en korrekt uppfattning om att stjärnorna 

aldrig rör sig, att de har en fast punkt på himlen. Brewer & Vosniadou (1994) har tagit reda på 

vad barn tror det kommer sig att vi inte ser stjärnorna under dagen. Uppfattningarna varierade 

med allt från att de blockeras av moln till att de flyttar sig till andra sidan jorden. De flesta 

menar ändå att stjärnorna behåller sin plats på himlen, att de har en fast punkt. De beskriver 

fenomenet med förklaringen att solens starka sken gör så att stjärnorna inte syns.  

Mjöberg (2009) skriver en artikel om Marie Rådbos tankar och erfarenheter. Rådbo är 

universitetslektor på Göteborgs Universitet och en av Sveriges mest kända astronomer. Hon 

menar att barn har en stor nyfikenhet för rymden och att det finns sätt för förskolan att 

uppmuntra intresset hos barnen. Under 70- och 80-talet reste Rådbo runt i Sverige på 

förskolor och skolor för att samtala kring stjärnorna. Upptäckten blev att många barn som 
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bodde i städer aldrig hade sett en klar stjärnhimmel. De kunde till och med vara rädda för 

mörkret som krävdes för att kunna se himlen klart. Chiras & Valanides (2008) påpekar att 

barnens förmåga att observera vad som sker är begränsad. Många av de barn som deltog i 

deras undersökning lade inte märke till förflyttningen av solen under dagen utan menar att 

solen då står stilla. Plummer (2009) beskriver i sitt resultat att elever i första klass har ett 

område där de flesta är överens om svaret. Barnen menar att solen under hela dagen befinner 

sig mitt uppe på himlen, att den rör sig lite fram och tillbaka eller runt mittpunkten. Plummer, 

Slagle & Wasko (2011) understryker det faktum att de flesta barn inte har korrekta 

föreställningar om solens och jordens rörelse. De anger att 21 % ger svar så som att solen 

dyker upp när den gör för att jorden snurrar. Av dessa barn så är det inte många som vet hur 

lång tid det tar för jorden att snurra ett varv, vilket de menar gör barnens svar 

osammanhängande. Detta visar de i sin artikel som genomfördes på tredjeklassare. Artikeln 

visar resultat på vad barn har för uppfattningar om det dagliga mönstret hos solen, månen och 

stjärnorna. I Dunlops (2000) studie kan vi se ett högre antal barn som anser att vi har dag och 

natt för att jorden snurrar runt solen. Det visas dock inga resultatet på om barnen vet hur lång 

tid det tar för jorden att snurra ett varv runt solen. Andersson, Bach, Frändberg, Jansson, 

Kärrqvist, Nyberg, Wallin & Zetterqvist (2003) har dock sett andra resultat. Majoriteten av 

barn, 9-12 år, tror att jorden går runt solen en gång varje dygn och att jorden snurrar kring sin 

egen axel, ett varv under samma tid. Resultatet presenteras i NORDLAB-SE som är ett 

projekt som behandlar senare års forskning om elevers vardagsföreställningar om 

naturvetenskap. Projektet innehåller workshops som NORDLAB-SE har utvecklat. Plummer 

(2009) beskriver varför barnen i första klass har begränsade kunskaper om månen, solen och 

stjärnornas rörelse. Hon menar att det beror på att de har begränsade erfarenheter. 

Barns allmänna uppfattningar om rymden 
Vad har barn för frågor om rymden egentligen? I detta stycke kan vi läsa om hur vi kan ta 

tillvara på barns frågor för att väcka och vidareutveckla deras intresse. Att samtala kring 

naturvetenskap är en bra början till att arbeta vidare med rymden.   

Olsholt (2009) ger oss med sin artikel en närmare inblick i vad barn, 6-7 år, har för frågor om 

rymden. Han påstår att barn fascineras av rymden, precis som de flesta andra människor. Barn 

ställer frågor om rymden som vi inte kan svara på, även om vi försöker leta reda på fakta, 

frågor som forskare ännu inte fått svar på. Låt barnen genomföra aktiviteter för att utforska 

det man inte vet. Dunlop (2000) anger att barnen gav 41 % mer rätta svar när de svarade på 

frågor i samband med att de målade. Låt barnen måla och ge sina teorier. Olsholt (2009) 

menar att vi, på frågor som det inte finns korrekta svar att ge, inte ska säga till barnen att vi 

inte vet. Vi ska låta dem fundera på hur det kan vara, låta dem tänka självständigt för att 

komma fram till en teori.  

Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2008) beskriver hur barn för samtal kring 

naturvetenskapliga fenomen. Beskrivningarna som barn ger av saker som finns runt omkring 

oss, kan vara mycket målande och poetiska. Olsholt (2009) beskriver dock ett samtal med 

barn där bilden de ger är mer rak och tydlig. Samtalet handlar om stjärnorna. I detta samtal 

framkommer det att ett barn tror att solen inte är någon stjärna eftersom den, till skillnad från 

andra stjärnor, har planeter i en bana kring sig. Övriga barn ansåg att stjärnorna har planeter 

kring sig och eftersom både solen och stjärnorna lyser så drog de slutsatsen att solen är en 

stjärna. För att kunna ha ett samtal kring naturvetenskap så måste ett intresse väckas hos 

barnen. Utan intresse kan det vara svårt att uttrycka vad man tror då man kanske inte alls tror 

något speciellt inom ämnet. Brodin & Hylander (2002) menar att man genom sitt 

ansiktsuttryck kan visa ett barn att man intresserar sig för något, det är i ansiktet som 

samspelet mellan människor börjar. Det är därför viktigt att själv visa intresse när man 



9 

 

samtalar med barnen, vad det än är för område man samtalar kring. De konstaterar att man 

som pedagog kan väcka och släcka barns intresse genom det egna visade intresset eller 

ointresset.  
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Metod 

Grunden till metodavsnittet är taget från Johansson & Svedners (2010) bok. Boken är till som 

handledning för lärarstuderande som ska skriva sina examensarbeten. De beskriver hur ett 

examensarbete kan vara uppbyggt och ger förslag på struktur. Metodavsnittet är centralt i ett 

vetenskapligt arbete och metoden ska här beskrivas så tydligt att någon annan ska kunna göra 

om samma undersökning (Johansson & Svedner, 2010). 

Val av metod 

Undersökningen genomfördes genom kvalitativa intervjuer. Valet av kvalitativa intervjuer 

grundas på en vilja att nå barnens egna tankar. Intervjun började med att barnen fick frågor 

som de kunde svara ja eller nej på, men även ge utvecklade svar om de så ville. De fick 

möjlighet att svara på sina egna villkor, pressades inte till att svara, utan gav de svar de kände 

sig bekväma med. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) kan man läsa att alla barn 

ska få möjlighet att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga. Om barnen 

pressas till att svara är risken stor att de misslyckas. Det kan många gånger leda till att barnen 

känna skam. Brodin & Hylander (2002) beskriver att när ett barn känner skam så kan intresset 

försvinna och det finner istället intresse för något annat. Av många sådana erfarenheter kan 

barnet komma att få sänkt självkänsla. Därför är det viktigt att anpassa så intervjuer eller 

annat man gör tillsammans med barnen fungerar för alla barn så att de kan bevara sina 

intressen och sin självkänsla.  

Kvalitativa intervjuer var fokus i undersökningen för att komma åt barnens utvecklade tankar. 

”Det är ur den mångfald av svar som man får från intervjuerna, som man kan finna kvalitativt 

olika sätt att tänka, dvs. olika uppfattningar på vilka barns svar vilar.” (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000, s. 48). Kvalitativa intervjuer gav utrymme för mer fria svar där barnen kan 

sväva fritt med sina tankar. Det fanns även utrymme för följdfrågor.  

Sista delen av undersökningen bestod av att barnen fick måla en teckning. Doverborg & 

Pramling Samuelsson (2000) skriver att detta är en teknik som ofta fungerar på de flesta barn, 

även på de minsta. I denna del fanns även utrymme för barnen att uttrycka vad de har för 

övriga uppfattningar om vad som finns i rymden. Frågorna här var inte direkt ledande utan lät 

barnen svara efter sina egna tankar och föreställningar om rymden.  

Urval 

Valet av förskola skedde utifrån tidigare kontakter. Undersökningen genomfördes, på en 

avdelning, på en förskola i en mellanstor stad i Mellansverige. Förskolan består av 5 

avdelningar med sammanlagt ca 100 barn.  

Samtyckesbrev (se bilaga 1) lämnades ut på förskolan till samtliga 26 barns föräldrar på 

avdelningen. Av dem så var det 18 stycken som lämnar in utifrån angiven deadline. Samtliga 

18 gav sitt medgivande att deras barn fick delta i undersökningen. Bortfallet blev åtta stycken 

barn baserat på ej inlämnade brev.  

Valet av ålder på barnen som skulle delta i undersökningen var 4-5-åringar. Jag ville att 

barnen skulle ha förmågan att uttrycka sig med det talande språket och valde därför denna 

åldersgrupp. Även många av de mindre barnen kan uttrycka sig bra, men det är oftast större 

variation på deras språkförmåga. 

Barnens namn lades i slumpmässig ordning och i denna ordning fick barnen frågan om de 

ville delta i undersökningen. Det var 13 barn som svarar ja och fem barn som svarade nej. 
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Bortfallet blev fem barn som valde att inte delta. I undersökningen deltog sex stycken pojkar, 

varav tre 4-åringar och tre 5-åringar. Antalet flickor som deltog i undersökningen var sju 

stycken, varav två 4-åringar och fem 5-åringar.  

Genomförande 

Jag besökte förskolan för att lämna ut samtyckesbreven (se bilaga 1). Vid samma tillfälle 

bokade vi, pedagogerna och jag, in dagar som det passade att genomföra undersökningen på. 

Föräldrarna hade en vecka på sig att lämna in breven. Deadline var en torsdag, så vi bestämde 

att undersökningen skulle ske på förmiddagarna veckan efter deadline. Doverborg & Pramling 

Samuelsson (2000) skriver att tidpunkten för intervjuer är viktig då barnen inte ska vara trötta 

eller hungriga under genomförandet. Intervjuerna skedde efter frukost och efter fruktstund. 

Valet av tidpunkt grundade sig på att barnen precis hade ätit och att de på förmiddagen inte 

hunnit bli allt för trötta. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) menar även att barnen kan 

tappa intresset om de måste avbryta sin lek. Under dessa förmiddagar var det fri lek och de 

barn som ville fortsätta sin lek, kunde tacka nej till att delta i undersökningen.  

Intervjuerna genomfördes med ett barn åt gången. Syftet var att komma åt varje barns 

uppfattning och därför skulle de inte påverkas av varandra i sina svar. Doverborg & Pramling 

Samuelsson (2000) skriver att det är en enskild intervju som ska genomföras om syftet är att 

ta reda på hur det enskilda barnet tänker kring ett fenomen.  

En lugn miljö är en förutsättning för att barnen ska kunna koncentrera sig under intervjun. 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) menar att en lugn plats är betydelsefullt både för 

barnens koncentration och för att bevara intresset för intervjun under genomförandet. Under 

intervjuerna använde vi oss av två olika rum, ett litet lekrum och avdelningens 

kontor/personalrum. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) skriver även att det är 

olämpligt att använda rum där det kommer in folk och stör. Innan genomförandet av 

intervjuerna meddelades personalen om vart undersökningen skulle äga rum så att de inte kom 

in och störde.  

Under intervjun satt barnet och jag mitt emot varandra så att vi hade en bra kontakt hela tiden. 

”Då man vill vidmakthålla intresset för intervjusituationen fordras möjligheten till 

ögonkontakt under hela intervjutillfället” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 25). 

Frågorna ställdes i ordning till barnen med vissa förändringar och följdfrågor anpassat efter 

deras svar.  

Frågorna som barnen fick under intervjun var små delar som sedan tillsammans visade en 

helhet av deras uppfattningar kring stjärnorna och solen. Frågorna (Se bilaga 2) handlade om 

vad de har för uppfattningar kring stjärnorna och solen och vad de tror om olika fenomen 

kopplade till dem. Frågorna gav även utrymme för barnen att svara vad de trodde och inte 

enbart vad de vet, vilket var en förutsättning för att uppnå syftet med undersökningen.  

Då barnen kom in på helt andra saker än stjärnorna och solen fick de berätta färdigt innan de 

hjälptes in på rätt spår igen. De skulle under hela undersökningen känna sig hörda för det var 

deras röst som skulle bli resultatet. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) kan man 

läsa att strävan är att alla barn ska utveckla en förståelse för naturvetenskap och samband i 

naturen. Saker som sker runt omkring oss påverkas av varandra och därför fick barnen prata 

klart då de kunde komma fram till liknelser med det tänkta syftet. I Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) kan man även läsa att barnen ska komma i kontakt med fysikaliska 

fenomen. För att kunna samtala kring naturvetenskapen, i detta fall rymden, behövde vi 
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tillsammans diskutera kring den, då den är stor och till stor del outforskad, det finns mycket vi 

inte vet om den.  

När de färdiga intervjufrågorna (Se bilaga 2) var ställda och barnen svarat klart var det dags 

att måla. Anvisningarna de fick var att de fick måla fritt hur de tror att stjärnorna och solen ser 

ut. Under tiden de målade ställde jag frågor. Frågorna handlade om det de målade, om det de 

pratade om samtidigt som de målade och även andra frågor som dök upp under tiden. Detta 

var en friare del än intervjun och barnen fick uttrycka sina uppfattningar mer fritt. Barnens 

fantasi uttrycktes genom detta moment och gav resultat kopplat till undersökningens syfte.  

Tiden för varje intervju skiftade mellan tio och 25 minuter. Anledningen till att det varierade 

beror nödvändigtvis inte på att barnen gav mer/mindre eller bättre/sämre svar. Hur länge 

barnen behövde och ville tänka innan de lämnade ett svar är ett exempel på varför tiden är 

olika för alla intervjuerna. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) skriver att en del barn 

behöver mer tid än andra för att börja prata. De skriver även att barn tydligt visar med sitt 

kroppsspråk om man väntar för länge på att de ska svara. För att få fram ett riktigt resultat så 

såg jag till att tiden fanns för alla barn att tänka så länge de ville och behövde.  

Under intervjuerna skedde ljudinspelning. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) skriver 

att man behöver tolka och analysera barnens svar. Det görs lättast om intervjuerna finns 

inspelade. Med detta kan en tolkning och analys ske av barnens svar innan resultatet redogörs. 

Ljudinspelningarna raderades direkt efter det att undersökningens resultat var skrivet. 

Databearbetning och analys 

När intervjuerna var färdiga transkriberades de. Ljudinspelningarna lyssnades igenom flera 

gånger efter transkribering för att inte något skulle missas. Att lyssna flera gånger gör 

tolkningen av barnens svar lättare och mer tydlig.  Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) 

menar att genom tolkning och analys av svaren hittar man svar som är intressanta och som 

sedan bildar kategorierna. Ljudinspelningarna sparades ändå till resultatet var färdigt för att 

det skulle finnas möjlighet att vid behov gå tillbaka och lyssna på dem. 

Vid första hanteringen av de transkriberade intervjuerna analyserades de för att sedan delas 

upp i olika kategorier. Först delades de upp i två huvudkategorier, uppfattningar kring 

stjärnorna och uppfattningar kring solen. Under respektive huvudkategori är det två 

underkategorier, likheter och olikheter i barns uppfattningar. Dessa ger en tydlighet i 

resultatet. Under respektive underkategori lades det de svar som visar realitet eller fiktion i 

barns uppfattningar. Utöver dessa lades det två egna kategorier, jämförelsen mellan stjärnorna 

och solen och varifrån barns fått sina uppfattningar. Jämförelse mellan stjärnorna och solen 

innehåller resultat som visar vad barn har för syn på hur stjärnorna och solen är i förhållande 

till varandra.  

De svar som hamnade under respektive rubrik analyserades återigen för att kopplas samman 

till ett resultat. Ljudinspelningar och anteckningar användes ännu en gång för att så tydligt 

som möjligt förstå och tolka barnens svar korrekt. Samtidigt gjordes en analys av helheten i 

varje barns intervju.  

Etiska överväganden 

Individskyddskravet är ett krav som finns vid genomförande av forskning och innebär att 

ingen individ får utsättas för psykisk eller fysisk skada under en undersökning. De som deltog 

i en undersökning ska skyddas av detta krav och kunna vara säker på att personliga uppgifter 

inte kommer ut till obehöriga. Detta krav är den självklara utgångspunkten för 
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forskningsetiska överväganden. Individskyddskravet innefattar fyra huvudkrav vilka är 

följande: (Vetenskapsrådet, 2002) 

Informationskrav: de intervjuade ska veta syftet med undersökningen som görs. Barnen som 

deltog i studien fick veta detta när de ska blev intervjuade. Föräldrarna vars barn deltog i 

denna studie fick ta del av detta i samtyckesbrevet (Se bilaga 1) som lämnats ut innan 

genomförandet av intervjuerna.  

Samtyckeskrav: barnen som deltog i denna studie meddelades att de fick avbryta när de ville. 

Eftersom barnen inte är över 15 år så behövs föräldrarnas samtycke för att barnen ska få delta 

i studien. Föräldrarna vars barn fått möjlighet att delta i denna studie lämnade sitt samtycke 

genom att kryssa ja i det samtyckesbrev de fått.  

Konfidentialitetskrav: deltagarna i denna studie ska vara anonyma och inget ska kunna 

kopplas till dem. Föräldrarna vars barn deltog i denna studie informeras om att barnen 

kommer att vara anonyma, inga namn eller fotografier kommer förekomma i undersökningen, 

enbart kön och ålder.  

Nyttjandekrav: uppgifterna som samlas in ska enbart användas i den undersökningen som det 

rör. Föräldrarna vars barn deltog i denna studie informeras om att det kommer förekomma 

ljudinspelningar, men att dessa sen kommer att raderas. 
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Resultat: 

Syftet med undersökningen var att ta reda på vad 4-5-åringar har för uppfattningar om 

stjärnorna och solen och hur deras svar visar realitet och fiktion. Resultatet är uppdelat i olika 

kategorier för att göra det tydligt och lätt att utläsa. Resultatet av undersökningen presenteras 

nedan. 

Tabellerna visar hur många barn som har en uppfattning om frågorna som presenteras i 

samma tabell. De redogör även för hur många av barnens uppfattningar som är fiktiva 

respektive realistiska.  

Barns uppfattningar om stjärnorna 

Syftet med denna kategori är att visa vad barn har för uppfattningar om stjärnorna. Har alla en 

uppfattning om vad en stjärna är för något? Visar deras svar att de har en kunskap om 

stjärnorna eller baseras svaren enbart på fantasi och vad de tror? Har få, flera eller alla barn 

samma uppfattningar om stjärnorna?  

Likheter i barns uppfattningar  

Tabell 1. Likheter i barns uppfattningar om stjärnorna. Resultatet ges i absoluta antal.  

 Vad är 

stjärnor för 

något? 

Vart finns 

stjärnorna? 

Kan man ta 

på 

stjärnorna? 

Kan 

stjärnorna 

ramla ner? 

Hur många 

stjärnor 

finns det? 

Har en 

uppfattning 

13 13 13 13 13 

Fiktiv 

uppfattning 

10 0 0 3 8 

Realistisk 

uppfattning 

3 13 13 10 5 

 

När barnen får frågan om vad de tror en stjärna är för något så svarar några att de inte vet. När 

de sedan får måla sina teckningar så visar det sig att dessa barn ändå har en uppfattning om 

stjärnorna: 

-Stjärnorna är vita så de syns inte. Man kan inte rita vitt på vitt då syns det inte. 

Då får man ta färg på ett annat papper och ta vitt på det och så klippa ut. Flicka 

5 år (Se bilaga 3, bild 10) 

-En stjärna.  

-Vad tror du att det är det för färg på stjärnorna? Intervjuare 

-Gul. Flicka 4 år (Se bilaga 3, bild 13) 

Resultatet visar att alla barn har en uppfattning om stjärnor. Hur de ser ut, vilket färg de har, 

vad de liknar för något, vad de gör för nytta, osv.  

-De är gula och…de är nästan som blommor. Flicka 5 år 

-Stjärnor är så där uppe i luften, så där att man kan se bra. Flicka 5 år  

På samma fråga så är det tre av 13 barn som har en realistisk bild av vad en stjärna är för 

något:  
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-Hmm jag tror faktiskt att det är solar. Det tror jag. Pojke 4 år 

-Gas och eldstoft. Flicka 5 år 

-Stjärnor, ja det är sånt som finns i rymden som bara syns när det är natt. Pojke 

5 år 

I deras svar under vidare intervju är det inget som pekar på att de har mer kunskap om 

stjärnorna än vad de andra barnen har. Att deras svar här visar realitet kan bero på att de 

faktiskt kan svaret eller att deras fiktion liknar verkligheten. Av de övriga barnens svar så 

finns det flera teorier på vad en stjärna är för något som visar fiktion: 

-Jag måste tänka. Hmmm moln. Pojke 5 år 

-Jag tror att det är planeter. Flicka 4 år  

Resultatet visar att det inte är många barn som ger svar som är realistiska, trots att alla barn 

har en uppfattning om vad stjärnor är för något.  

Alla 13 barn har en uppfattning om vart stjärnorna befinner sig någonstans. Alla svar pekar på 

att de vet att man kan se stjärnorna om man tittar uppåt. Den enda skillnaden i svaren är att 

några menar att de finns i himlen, medan andra menar att de finns i rymden. Det svar som 

skiljer sig från de övriga är ett barn som menar att de finns uppe i luften.  

Samtliga barn är överens om att det inte går att ta på stjärnorna. De flesta av barnen ger enbart 

ett nej-svar medan några barn har teorier om varför det inte går: 

-Nee det ser bara ut. När man är långt bort, när stjärnor är långt bort så ser det 

ut som att de är precis vid marken så kan man ta dem. Pojke 5 år 

Denna pojke var övertygad om att man inte kan ta på stjärnorna, men förklarar varför vissa 

skulle kunna tro att man kan det. Resultatet visar likhet i barnens svar, att det inte går att ta på 

stjärnorna.  

Av 13 barn så är det 12 som tror att det finns många stjärnor. Ett barn svarade att det inte 

finns så många. Det är hur många de tror att det finns som varierar:   

-Tusen miljarder. Flicka 4 år 

-Fyrtiotusen. Pojke 4 år 

-Milj…masser. Flicka 5 år 

-Hundra. Flicka 5 år  

Genom tonläget de har, de som menar att det finns många stjärnor, går det att uppfatta svaren 

som lika. Alla 12 som anser att det finns många stjärnor uttrycker att det finns väldigt många 

stjärnor, så många att man inte kan räkna dem. Resultatet som framkommer enbart från vad 

barnen svarat, bortsett från deras övriga uttryck, är att fem barn som anger att antal som visar 

realitet. Resterande sju barn säger ett antal som är långt ifrån realistiskt.  

En molnfri kväll då vi kan se stjärnorna så kan vi även få se ett så kallat stjärnfall. Att det 

kallas så kan ge barn en uppfattning om att det är stjärnor som faller, om vi inte ger dem en 

förklaring på vad det är. De flesta 4-5-åringar förstår ordens sammansättning och kan koppla 

samman det med när fenomenet sker. Majoriteten visar ändå realistiska uppfattningar när de 
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ger sina svar på om stjärnor kan ramla ner. Det är tio av barnen som menar att stjärnorna inte 

kan ramla ner. Ett barn förklarar vad det är som gör att vi kan tro att stjärnor ramlar ner: 

-Nej. Jo men planeter kan ramla ner. Meteoriter. Allting skakar. Och det går 

sönder. De flyger runt i rymden. Flicka 5 år 

Denna flicka är medveten om att det finns något som ramlar ner, fast det är inte stjärnor utan 

meteoriter. Av de barn som tror att stjärnorna kan ramla ner är det två av tre som tror att 

stjärnan då landar på jorden. Dessa barn har en mer fiktionsbaserad uppfattning av det som 

sker: 

-Mmm det kan de ju. Man får önska sig nåt.  

-Vart tror du stjärnorna tar vägen när de ramlar ner? Intervjuare 

-Marken. Pojke 4 år 

Olikheter i barns uppfattningar  

Tabell 2. Olikheter i barns uppfattningar om stjärnorna. Resultatet ges i absoluta antal.  

 Vart befinner sig 

stjärnorna på 

dagen? 

Blinkar stjärnorna? Vad finns inuti 

stjärnorna? 

Har en  

uppfattning 

13 13 8 

Fiktiv  

uppfattning 

8 7 6 

Realistisk 

uppfattning 

5 6 2 

 

Det är åtta barn som inte tror att stjärnorna befinner sig på samma ställe på dagen som de gör 

på natten eftersom man inte kan se dem då. Några har teorier om vart stjärnorna befinner sig 

på dagen då de inte syns:  

-De är…de är i månen. De åker in i månen på dagen. Flicka 5 år  

-De gömmer sig mellan molnen. De kommer bara fram i natten. Det blinkar 

bara så man måste se nära om man ska se stjärnorna. Fööör…de gömmer sig 

och så typ som man leker kurragömma. De gömmer sig för oss för de kommer 

bara fram på natten för då älskar de att va framme. Flicka 5 år 

Ungefär hälften av barnen svarar att stjärnorna blinkar. Några av dessa har förklaringar till 

varför de gör det:  

-En del stjärnor kanske blinkar. Jag vet att en del stjärnor blinkar. Först ser 

man dem, sen inte och sen ser man dem sen inte. Pojke 4 år  

Vad som finns inne i en stjärna kan för barn vara svårt att veta, det är något som man inte kan 

se. För att de ska kunna veta detta så måste någon ha talat om det för dem. Av 13 barn är det 

fem som svarar att de inte vet vad som finns inne i en stjärna. Det är två barn som svarar att 

det finns eld inne i stjärnorna. Resterande sex barn har en fiktionsbaserad uppfattning av vad 

en stjärna innehåller. Svaren varierar allt mellan att det finns en boll till att det finns stjärnor 

inne i stjärnorna. Ett barn svarar att det bara finns luft inne i stjärnorna. 
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Barns uppfattningar om solen  

Syftet men denna kategori är att visa vad barn har för uppfattningar om solen. Har alla en 

uppfattning om vad solen är för något? Visar deras svar att de har en kunskap om solen eller 

baseras svaren enbart på fantasi och vad de tror? Har få, flera eller alla barn samma 

uppfattningar om solen? 

Likheter i barns uppfattningar 

Tabell 3. Likheter i barns uppfattningar om solen. Resultatet ges i absoluta antal.  

 Vad är solen för 

något? 

Vad finns inne i 

solen? 

Vad har solen för 

färg? 

Har en  

uppfattning 

13 11 11 

Fiktiv  

uppfattning 

9 5 2 

Realistisk 

uppfattning 

4 6 9 

 

Samtliga barn har en uppfattning om vad solen är för något. Svaren skiljer sig från varandra, 

men alla ger ett svar som visar någon form att uppfattning, därför står denna fråga under både 

likheter och olikheter.  

Majoriteten tror att det finns eld eller ljus inne i solen. Att solen lyser är ett faktum, så ljus 

finns det, men hur det lyser har barnen olika uppfattningar om. Några barn ger en förklaring 

till vad som finns inne i solen:  

-Eehmmm en maskin som lyser. Flicka 4 år 

-En del tror jag att de kommer till, råkar nudda solen. Så jag tror att det finns 

människor inuti solen. Det finns det nog. Jag ska tänka om det finns…..hmm jag 

kan faktiskt komma på det…..aaa det finns. Om man nuddar solen så dör man 

för den är så het varm. Pojke 4 år 

Dessa barns förklaringar visar att de har en fiktionsbaserad uppfattning om vad som finns inne 

i solen. De barn som tror att det är eld inne i solen visar en mer realistisk uppfattning.  

Om man tittar på barnens teckningar (Se bilaga 3) så ser man ett resultat som visar att barns 

uppfattningar om solens färg varierar. På teckningarna kan vi se solar som är röda, gröna, rosa 

och lila. Svar som de ger visar ett annat resultat. Majoriteten tror att solen är gul. Några anger 

varken på sin teckning eller i sina svar vad solen har för färg.  

-Solen. Den är stor. Och en till sol med gul färg. Och så vill jag måla en sol till 

fast i grön färg. Och en sol till fast röd. En till sol fast grön. En sol till fast blå. 

Fast en liten sol. Och en sol till fast liten. Flicka 5 år (Se bilaga 3, bild 1) 

Denna flicka börjar med att måla en gul sol som sedan följs av flera solar i olika färger. Om 

hennes uppfattning är att solen har olika färger eller om hon bara ville måla flera solar 

framkommer inte i resultatet.  

-Tror du att det finns mer än en sol? Intervjuare 

-Mmm men ibland brukar den försvinna så att det kommer en ny sol. Flicka 5 år 
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Samma flicka menar att det bara finns en sol åt gången, men att den brukar försvinna så att det 

kommer en ny sol. Detta ger ingen klarhet i om hon tror att de ”nya” solarna har andra färger 

än gult. Ändå visar resultatet på att hon och majoriteten har en uppfattning om att solen är gul.  

Olikheter i barns uppfattningar 

Tabell 4. Olikheter i barns uppfattningar om solen. Resultatet ges i absoluta antal.  

 Vad är det som 

kommer ut från 

solen? 

Hur ser det ut runt 

omkring solen? 

Är solen och månen 

lika varandra? 

Har en  

uppfattning 

8 2 2 

Fiktiv  

uppfattning 

2 0 0 

Realistisk 

uppfattning 

6 2 2 

 

Uppfattningar om vad solen är för något skiljer sig hos barnen (se tabell 3). Det är fyra av 13 

barn som har en realistisk uppfattning om att solen är en stjärna, när de får frågan vad de tror 

att solen är för något: 

-En stjärna. En stor stor stjärna. För den är en enorm planet tror jag. Jag tror 

att det är så, jag tror nog att det är så för min storebror tror att solen är en 

stjärna. Fast han går i tvåan. De har jobbat med rymden förut fast de gör inte 

det nu. Pojke 4 år 

Pojken börjar med att berätta att solen är en stjärna, vilket visar en realistisk uppfattning, men 

går sedan över på att solen är en planet, vilket är en fiktionsbaserad uppfattning av solen. 

Detta visar att det finns en blandning av fiktion och realitet i en del svar som barnen ger. Det 

är ytterligare två barn som anger att solen är en stjärna när de får frågan om de tror att solen är 

en stjärna. Några barn anser att solen är eld. Vissa svar visar en mer fiktionsbaserad 

uppfattning:  

-En ficklampa. Flicka 4 år 

-Solen är, det är varmt. Det är på sommaren och så kan det va på våren och 

sånt.  

-Finns solen på vintern? Intervjuare 

-Neee. Flicka 5 år 

Den första flickan sammankopplar solen med en ficklampa eftersom vi får ljus från båda. Den 

andra flickan kopplar istället samman solen med värme. Hennes uppfattning är att solen bara 

finns då det är varmt. Hennes svar på varifrån hon har fått sina uppfattningar är att hon har 

kommit på det själv. Hon har gjort upptäckten mellan att solen gör henne varm på sommaren, 

men inte på vintern och drar då slutsatsen att den måste vara borta.  

Åtta barn målar streck ut från solen på sina teckningar. De får då frågan om vad de tror att 

strecken är för något. De flesta tror att det är strålar och ljus. Av de barn som målar solen med 

streck är det två svar som skiljde sig från de andra: 

-De där strecken som kommer ut från solen. Solen har ju streck.  
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-Vad är det i strecken tror du? Intervjuare 

-Bara så mycket virus. Pojke 4 år 

-Det är streck som gör att solen blir snygg och man får inte titta på solen för 

länge för då bränner man sina ögon. Flicka 5 år 

Två barn målar inte någon sol alls på sin teckning. Tre barn målar solen, men utan streck. 

Svaren visar att barn har olika uppfattningar om solen och vad som sker runt omkring den. 

Hur det ser ut runt omkring solen och stjärnorna kan vara svårt att veta då det vi ser skiftar 

mellan dag och natt. Det är endast ett barn som målar hur rymden ser ut runt omkring solen 

och stjärnorna: 

-Nu målar jag rymden. Svart ska det va. Nej det var brun och svart. Det är 

prickar. Där är rymden, det som stjärnorna är i och solen. Den är så nära 

solen. Så nära är rymden så den nuddar solen. Rymden bränns där. Rymden är 

så himla stor så jag måste måla utanför. Pojke 4 år (Se bilaga 3, bild 3) 

Ett barn pratar om hur det ser ut runt solen och stjärnorna:  

-Svart. Och med solen blå och vit för molnen är ju vita. Pojke 4 år 

Detta svar visar att pojken har en uppfattning om dag och natt, att det under olika tider på 

dygnet ser olika ut. Båda dessa barn har en realistisk uppfattning om hur det ser ut i rymden, 

runt omkring solen och stjärnorna. Övriga barn målar inget som visar att de har en uppfattning 

om detta. Ett barn målar enbart med blått längst uppe på pappret och menar att det är rymden. 

Detta ger en bild av fiktion.  

Två barn pratar om månen när de målar. De menar att solen och månen har vissa likheter: 

-Tror du att hela solen är gul?  

-Ja. Det ser nästan ut som månen.  

-Tror du att månen och solen ser likadana ut? Intervjuare 

-Ne, ibland. När månen är rund. Pojke 5 år (Se bilaga 3, bild 4) 

-Ser månen likadan ut som stjärnorna eller solen tror du?  

-Ibland fast det är inga streck som solen. Den kan bli rund.   

-Hur tror du att den ser ut när den inte är rund? Intervjuare 

-Då är den halv som jag har målat. Pojke 5 år (Se bilaga 3, bild 6) 

En av pojkarna visar att han har en uppfattning om månens olika utseende. De visar båda att 

de har en uppfattning om att solen och månen bara liknar varandra ibland, alltså när månen är 

rund.  

Jämförelse mellan stjärnorna och solen 

Samtliga barn menar att solen är större än stjärnorna. Även om detta inte stämmer med 

verkligheten så är det barnens verklighet. Att få en förståelse för att stjärnor kan vara större än 

solen kan vara svårt då det är något som vi aldrig får se med egna ögon.  

-Solen är storare. Flicka 4 år 

-Tror att stjärnorna och solen är likadana fast solen är större. Pojke 4 år (Se 

bilaga 3, bild 3) 
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-Stjärna. En gör liten. De har vart i solen fast de har kunnat rymma från solen. 

De satt ju kanske i solen så de har rymt. Det får du fråga en astronaut. Jag är ju 

ingen astronaut så du vet. Pojke 5 år (Se bilaga 3, bild 5) 

Den senast citerade pojken visar på sin teckning att han har förstått att solen är mycket större 

än stjärnorna. Den andra pojken visar däremot att han vet att det finns andra saker i rymden 

som är större än solen: 

-Solen fast den största planeten som finns är större än solen. Jag vet inte vad 

den heter men jag vet var den är i rymden fast jag vet inte vad den heter. Den 

lite nuddar faktiskt solen. Så himla nära. Pojke 4 år 

Precis som med stjärnorna så kan han inte se denna planet och på så vis avgöra att den är 

större än solen, men han är säker i sitt svar vilket kan tyda på att någon har lärt honom om 

detta.   

Varifrån kommer barns uppfattningar om stjärnorna och solen? 

Samtliga barn får frågan om vart de lärt sig det de kan om stjärnorna och solen. Åtta av 

barnen svarar att de har lärt sig från mamma, pappa, syskon eller flera av dem: 

-Min syster lär mig det, min storasyster. Jag brukar alltid titta vad hon målar 

för nåt. Flicka 5 år 

-Mamma och pappa har berättat det. Pojke 5 år 

Fem av barnen svarar att de lärt sig på annat håll: 

-Jag har kommit på det själv. Flicka 5 år 

-Jag ser ju alltid solen och stjärnorna och allting så jag lär mig att det är det. 

Flicka 5 år 

-Jag bara gissar. Jag har sett på filmer att de har såna där ringar. Där brukar 

de se ut så. Jag vet faktiskt inte jag tror det bara. Flicka 5 år 

Det var ett barn som uppgav flera ställen varifrån hennes uppfattningar kom: 

-För mamma har sagt det. 

-Den lila. Såhär tycker jag att de ser ut med spetsar runt. En stjärna. Jag och 

min kompis vi har vart hemma hos henne och vi har kollat på stjärnorna och då 

såg jag att de såg ut såhär. Och det var på natten vi gick ut. Vi bara la oss i 

gräset, i det blöta gräset och kolla. Gul. Det vet jag faktiskt för jag har en bild 

hemma som det är stjärnor på och då var de gula och så såg jag på stjärnorna 

med min kompis. Men det skulle vara egentligen lite mindre och samma stora 

och lite spetsigare. Flicka 4 år 

Sammanfattning av resultat 

Gällande stjärnorna så är barns uppfattningar mer lika än olika. En del svar skiljer sig från 

övriga, men majoriteten ger på de flesta frågor liknande svar som visar på liknande 

uppfattningar. När det gäller solen så ser resultatet annorlunda ut, det är fler olikheter i 

barnens uppfattningar. En del av barnens uppfattningar grundar sig på fiktion, andra på 
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realitet. I tabellerna kan vi se att vissa likheter i barnens svar ändå delas upp i fiktion och 

realitet.  

En del uppfattningar som barn har visar en blandning mellan fiktion och realitet, deras 

uppfattning kan likna realitet, men har även en viss fiktion i sig. En del uppfattningar är ren 

fiktion, medan andra visar en klar realistisk uppfattning. Barn tror mycket av det de själva ser. 

Alla har en uppfattning om att solen är större än stjärnorna för det är så vi ser det från vår 

plats i universum.  

Genom undersökningen kan vi se varifrån barn fått sina uppfattningar. Det är ingen som 

svarar att deras uppfattningar kommer från förskolan. De fått sina uppfattningar från hemmet, 

från mamma, pappa eller syskon. I vissa fall tycker barnen att de har lärt sig själva.  
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Diskussion: 

Metoddiskussion 

Eftersom jag genom denna studie ville ta reda på vad barn har för uppfattningar om stjärnorna 

och solen så valde jag att göra kvalitativa intervjuer där barnen fick uttrycka sig fritt. 

Intervjuerna skulle ge mig utvecklade svar om vad barnen tror, inte bara ja- och nej-svar. 

Anledningen till att jag inte valde någon annan metod var just det att jag ville ha barnens egna 

tankar, vilket denna metod ger. Varje barn fick sin tid till att uttrycka sig och ge utvecklade 

svar. Jag ansåg att detta var bästa metoden för att nå syftet med studien. Styrkan med metoden 

kvalitativa intervjuer och att barnen får måla är alltså att det ger mycket svar om barnen är 

öppna för att prata. Svagheten med metoden är att det blir få svar om barnen inte riktigt vågar 

eller tror att de inte kan.  

Under intervjuerna befann vi oss i två olika rum på avdelningen. Personal och barn visste att 

de inte skulle gå in i dessa rum när dörrarna var stängda. Det var det heller ingen som gjorde. 

Istället var det andra moment som störde intervjuerna. I ett av rummen var det ganska tyst 

eftersom inga barn lekte utanför, men det andra låg innanför ett rum där övriga barn hade fri 

lek. Jag kunde inte märka på de barn jag intervjuade att de stördes av det, men ändå så skulle 

jag byta utrymme om jag gjorde intervjuerna en gång till. Doverborg & Pramling 

Samuelssons (2000) skriver i sin bok att barn kan tappa intresse och koncentration om de blir 

störda. Så var inte fallet här, men det kunde lika gärna ha blivit så.  

När jag förberedde intervjuerna använde jag mig av Doverborg & Pramling Samuelssons 

(2000) bok. De skriver om intervjumetoden som ett redskap för att få fram barns tankar. Även 

målandet skriver de om, att det är en bra teknik för alla åldrar. Jag tror även att man då, 

genom målandet, kan ge en större öppning för att genomföra intervjuer med de mindre 

barnen.  

Vid intervjutillfällena ingick även ett moment där barnen fick måla. Anledningen till detta 

moment var att få ytterligare tankar från barnen. Under flera tillfällen kom barnen in på saker 

som jag inte tidigare tänkt på. Vissa av dem gav inget till undersökningen, medan andra 

gjorde det. Om man på förskolan vill komma åt barnens kunskaper och intressen inom ett 

område så är detta en bra teknik. Barnen målar, pratar och får svara på frågor samtidigt, vilket 

ger en avslappnad atmosfär och öppenhet hos både intervjuare och barn.  

Jag tycker att dessa metoder, kvalitativa intervjuer och frågor i samband med målandet, är bra 

för det syfte studien har. Genom att barnen fick frågor att svara på och frihet i målandet har 

jag fått svar på min frågeställning. Syftet med studien har uppnåtts. Hur mycket barnen 

svarade på frågorna i sina intervjuer varierade, även då vi kom till momentet där de fick måla. 

Den skillnad jag märkte var att alla barn gav mer svar då de målade än de gjorde innan. 

Dunlop (2000) har i sin studie fått fram resultatet att målande gett 41 % mer rätta svar än på 

en fråga med flera svarsalternativ. Även om olika alternativ kan hjälpa barn att komma på rätt 

svar så kan de lika väl gissa. När de målar, pratar och får svara på frågor så tänker de 

samtidigt och jag tror att det hela blir mer avslappnat och barnen kan mer än de annars tror. 

Med facit i hand så kunde de fått måla under hela processen för ett ännu bredare resultat.  

När jag möter barnen märker jag hos vissa en osäkerhet, troligtvis p.g.a att de inte känner mig. 

Kanske hade en del av barnen gett mer utvecklade svar och vågat dela med sig mer av sina 

tankar om de hade träffat mig tidigare.  
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Intervjuernas reliabilitet och validitet 

Mätnoggrannhet hos de metoderna som används kallas reliabilitet och används för att se om 

allt material samlats in på samma sätt och om metoden täcker den frågeställning man har. 

Validiteten visar om resultatet ger en sann bild av det som man har undersökt. Här tas även 

upp om resultatet täcker hela det området som man ville undersöka. Johansson & Svedner 

(2010) skriver om detta i sin bok. 

Alla intervjuer har genomförts på samma sätt för att ge ett noggrant resultat. Det som skiljer 

intervjuerna åt är följdfrågorna som kommit av barnens svar. I de flesta intervjuerna så har 

frågorna ställts i tur och ordning, men vid vissa tillfällen så har barnen svarat på flera av mina 

frågor innan jag hunnit ställa dem. I de fallen har jag försökt ställa ytterligare frågor för att få 

ut ännu lite mer av intervjun. I övrigt ställdes samma frågor på ett klart och tydligt sätt så inga 

missförstånd skulle ske.  

Alla barn som tillfrågats att delta i undersökningen går på samma avdelning. Tidigare så har 

några gått tillsammans på en avdelning och resten tillsammans på en annan avdelning. Det 

betyder att de flesta under sin tid på förskolan har arbetat med samma saker, med samma 

teman. Det kan vara en orsak till att ingen svarar att de har lärt sig saker om rymden när de 

varit på förskolan, de har inte arbetat med det där. Resultatet skulle kanske sett annorlunda ut 

om jag frågat barn på olika förskolor. Johansson & Svedner (2010) skriver att man helst ska 

göra sin undersökning på olika förskolor för att kunna jämföra dem med varandra. Men om 

jag bara frågat andra avdelningar som inte arbetat med rymden, skulle resultatet bli 

annorlunda då? Om jag frågat en avdelning som inte arbetat med rymden och en annan som 

har gjort det, får resultatet något sammanhang då eftersom de som arbetat med rymden borde 

ha fler uppfattningar? Johansson & Svedner (2010) menar då att man genom ett bredare 

underlag, med flera grupper, får en mer allsidig och inträngande bild av undersökningen.  

Resultatdiskussion 

Bakgrundsfaktorer 
En del barn uttrycker inte så många uppfattningar om stjärnorna eller solen, medan andra 

uttrycker fler. Vad detta beror på kan förstås ha flera orsaker. Jag fick veta att det i gruppen 

finns en förälder som är fysiklärare. Denna förälders barn hade mycket tankar och uttryckte 

många uppfattningar kring rymden. Kan detta bero på att intresse och kunskap finns inom 

ämnet i hemmet? Taube (2007) skriver att det finns ”kall” och ”varm” inlärning. Den ”kalla” 

är den som man lär sig i skolan, mer komplicerade uppgifter. Den ”varma” inlärningen är det 

vi lär oss utan att vi tänker så mycket på det. I ett hem där intresse och kunskap finns inom ett 

område kanske det blir en naturlig del och på så vis får barnen också en del av den. Dessa 

barn behöver inte nödvändigtvis ha mer realistiska uppfattningar än något av de andra barnen, 

men de vågade uttrycka dem. En del barn verkade mer säkra på sina svar än andra, men det 

behöver inte betyda att dessa barn har en mer realistisk bild än de som verkar mindre säkra.  

Barn kan ha svar som låter orealistiska, men som Elfström m.fl. (2008) skriver så kan deras 

fantasier visa sig vara vetenskapligt riktiga. Barns teorier kan låta orealistiska, men om man 

gräver djupare så kan man i dem hitta delar av sanningar. Barn, som har exempelvis föräldrar 

som är intresserade och har kunskap inom området, kan ha hört saker som de sedan 

återberättar på ett annat vis än sina föräldrar, men att de ändå menar samma sak. Vuxna måste 

därför vara lyhörda och tolka barnens uttryck korrekt.  

Ofta får barn sina uppfattningar från vuxna som finns runt omkring dem. Ibland kommer de 

från syskon eller kompisar, men då har de fått sina uppfattningar från någon vuxen. Hela tiden 
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är det vuxna som lägger grunden till barns ”egna” uppfattningar. Har vuxna kunskapen när de 

lär barnen? Både Chiras & Valanides (2008) och Dunlop (2000) är överens om att barn får 

sina kunskaper från vuxna. Chiras & Valanides (2008) menar att barn får kunskaper genom 

sina språkliga erfarenheter, kultur och från en korrekt handledning. Alla dessa aspekter 

grundar sig på de vuxna och hur de förhåller sig till barnen. Dunlop (2000) visar i sin studie 

flera exempel där lärare inte har kunskaperna för att lära ut och att det kan vara en orsak till 

att barn har fiktiva uppfattningar. I skolan har man ändå läroböcker som man kan följa, men 

på förskolan? Eller i hemmet? Kan det vara så att vissa vuxna ger barn en kunskap som 

grundar sig på fiktion för att det är enkelt? Kan föräldrar ge barn en fiktiv bild av exempelvis 

fallande stjärnor för att de själva tycker att det är kul att man då får önska sig något? Kan 

pedagoger ge fel svar för att de inte vill säga jag vet inte? Måste barn veta fakta i alla frågor 

eller kan de ibland få fantisera och drömma? Det finns mycket angående rymden som vi inte 

kan svara på då forskare inte kommit fram till något resultat. Barn ställer frågor som vi inte 

kan svara på. På dessa frågor menar Olsholt (2009) att vi ska låta barnen tänka fram sina egna 

svar. Vi behöver alltså inte ha svar på allt, barn kan själva fundera och ha teorier.  

Barn kan ha uppfattningar som liknar verkligheten, måste vi rätta dem då eller kan det ibland 

få stanna vid deras egna uppfattningar? Resultatet visar att flera tror att det finns eld inne i 

stjärnorna och solen. Även om stjärnorna och solen inte innehåller sådan eld som barn är vana 

att se, så är detta en realistisk uppfattning. Som Sollerman (2012) beskriver det så är 

stjärnorna glödande klumpar. Det betyder att också solen är det eftersom den är en stjärna. 

Goldsmith (2011) menar dock att stjärnor består av olika grundämnen och att solen består av 

väte och helium. Vi ska inte ge barn fel kunskaper, men när deras uppfattningar liknar 

verkligheten, som i detta fallet, så kan deras uppfattningar få vara just uppfattningar.  

Av 13 barn så var det 12 stycken som menade att det finns många stjärnor. Några av dessa 

barn fick frågan om de skulle kunna räkna alla stjärnor. Samtliga som fick den frågan var 

överens om att man inte kan räkna alla stjärnor, det finns för många. Bush (1999) skriver att 

vi totalt kan se ca 7000 stjärnor utan teleskop, men bara ca 2000 åt gången. Detta är bara en 

bråkdel av alla stjärnor, det finns så många att det är omöjligt att räkna dem. Om barnen 

skulle få uppgiften att räkna till hundra, vilket är det lägsta antalet stjärnor i deras svar, skulle 

de flesta säkert klara av det. Troligtvis är det uppfattningen om antal som brister här, hundra 

kan låta mycket för dem fast det egentligen inte är så mycket när vi pratar om stjärnor.  

Genomförande i förhållande till resultatet 

Hur lång tid varje intervju tog varierade mellan tio till 25 minuter. I sammanställningen av 

resultatet kunde jag se att de, som suttit med mig en kortare stund, hade gett lika mycket 

material att sammanställa som de som satt med mig en längre stund. En orsak kan vara hur 

fokuserade de var under intervjun, om de svarade direkt på mina frågor eller om de svävade 

iväg och pratade om annat. Även om de pratade om saker som inte direkt gav svar på mina 

frågor så lät jag dem prata klart. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) skriver att man 

genom vida frågor får vida svar. Frågorna som barnen fick gick att svara ganska fritt på och 

en del av barnen tog den möjligheten att säga vad de ville, även om det hamnade utanför 

intervjuns område. Vid vissa av dessa tillfällen kom de efter ett tag fram till saker som 

handlade om stjärnorna eller solen. De barn som fokuserade mer på mina frågor tog kortare 

tid på sig, men en del gav ändå mycket av sina tankar under den korta tiden. En annan orsak 

var att en del barn svarade direkt, utan att tänka någon längre stund, medan andra behövde 

mer tid på sig att tänka innan de gav sitt svar. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) 

menar att man måste ge barn tid till att svara, barn har oftast något att säga. 
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Intervjufrågorna handlade mestadels om stjärnorna. Anledningen till att jag gjorde på det 

sättet var för att även solen är en stjärna. Barnen fick inte den informationen utan fick svara 

vad de tror. Eftersom de fick frågan om solen är en stjärna så kunde de, som tror att den är 

det, prata om den på samma sätt som de pratade om stjärnorna. Resultatet visade ändå att flera 

av dem som tror att solen är en stjärna trots detta gav olika beskrivningar av dem.  

Att resultatet, vart barn tror att stjärnorna befinner sig, visar att samtliga har en realistisk 

uppfattning beror på att alla menar att man kan se dem om man tittat uppåt. Det helt korrekta 

svaret kanske borde vara att de finns i rymden, men övergripande så vet barnen vart stjärnorna 

befinner sig. Det som skiljer sig åt i denna fråga är vart stjärnorna befinner sig på dagen 

respektive natten. Att stjärnorna finns ”där uppe” under natten är samtliga barn överens om, 

men på frågan, vart de befinner sig på dagen, tror barnen olika. Brewer & Vosniadou (1994) 

menar att majoriteten av barn tror att stjärnorna är på samma ställe på dagen som på natten, att 

solens starka sken gör att vi inte kan se dem. Deras studie genomfördes på första- tredje- och 

femteklassare. I deras resultat kan vi se att de yngsta barnen hade många olika föreställningar 

om vart stjärnorna tar vägen under dagen, föreställningar som liknar det resultat som 

presenteras i denna studie. Plummer (2009) visar resultat som visar att majoriteten av barn 

tror att stjärnorna rör sig konstant, även under natten. Detta liknar den uppfattning barn har 

gällande solen som presenteras i Anderssons m.fl. (2003) studie.  

De flesta forskningsrapporter som nämns i denna studie visar att barn har svårt att förstå 

rymdens fenomen. Den rapport som skiljer sig är Anderssons m.fl. (2003). Deras rapport visar 

att majoriteten av barn har en korrekt uppfattning om dag och natt. En anledning till denna 

skillnad kan vara deltagarnas ålder. I Anderssons m.fl. (2003) undersökning är barnen som 

deltar 9-14 år, medan barnen i denna undersökning är 4-5 år. Plummer, Slagle & Wasko 

(2011) menar att de flesta barn inte har korrekta uppfattningar om solens och jordens rörelse, 

att de inte förstår fenomenet dag och natt. Några av barnen har förstått fenomenet, men vet 

inte hur lång tid det tar för jorden att snurra ett varv. Barn kan ibland ha korrekta 

uppfattningar, men förklaringar på exakt vad det är som händer och varför kan vara svårt att 

förstå. Barnen i deras undersökning var i samma åldrar som de i Anderssons m.fl. (2003). Hur 

kommer det sig att undersökningarna visar så olika resultat fast barnen är i samma åldrar?  

Enbart 5-åringar var första valet till min undersökning, men eftersom det var 4-5-åringar som 

gick på avdelningen så blev valet att alla fick delta. När jag ändrade detta så såg jag en 

öppning för att se skillnader mellan åldrarna, men resultatet visade inga skillnader dem 

emellan.  

Kategorisering av resultat 

Johansson & Svedner (2010) skriver att man ska dela upp resultatet i kategorier efter struktur 

för att göra det så enkelt och överskådligt som möjligt. Resultatet är uppdelat i likheter och 

olikheter och under dessa kommer realitet och fiktion in. Anledningen till att realitet och 

fiktion finns inlagt, under likheter och olikheter, är att det ska ge en större bild av resultatet. 

Problemet blir att en del barn visar likheter i sina svar, men ändå mer eller mindre fiktion eller 

realitet. Dessa frågor och svar skulle därför passa att ha med under både likheter och 

olikheter. En del av frågorna finns med under både likheter och olikheter. 

I barns uppfattningar om stjärnorna är det bara en fråga där inte alla har en uppfattning. I de 

frågor som är placerade under likheter har alla en uppfattning och majoriteten av barnen har 

antingen en realistisk eller en fiktiv uppfattning i fyra av fem frågor. Den femte frågan är 

placerad under likheter därför att det enbart var ett barn som svarade att det inte finns så 

många stjärnor. Övriga 12 barn gav uttryck för att det finns så många stjärnor att vi inte kan 



26 

 

räkna dem, men en del av svaren var orealistiska då de exempelvis svarade att det finns 

hundra stjärnor.  

I två av frågorna som är placerade under olikheter, i barns uppfattningar om stjärnorna, har 

alla en uppfattning så även de skulle kunna placeras under likheter. Anledningen till att de är 

placerade under olikheter är för att uppfattningarna är ganska jämt fördelade på realistiska 

respektive fiktiva.  

Det som var svårt med uppdelningen, i kategorin om barns uppfattningar om solen, var att 

flera av barnens svar visade en blandning mellan realitet och fiktion. När ett barn menade att 

det finns en ficklampa inne i solen så visar det självklart en fiktionsbaserad uppfattning, men 

det finns ändå en koppling till verkligheten i och med att solen lyser.  

Under likheter i barns uppfattningar om solen kan vi se att majoriteten har en uppfattning i de 

frågor som de får under intervjun. Olikheterna visar sig i de frågor som inte alla barn fått, 

alltså följdfrågor eller barnens egna uttryck.  

Barn har många olika uppfattningar kring stjärnorna och solen. Många av barnens 

uppfattningar ser ganska lika ut, men ibland skiljer de sig markant. Vissa frågor ger samma 

svar från 12 av 13 barn, medan det sista barnet ger ett svar som skiljer helt ifrån de andra. 

Under intervjuerna var det ett barn som förklarade att solen finns på sommaren, men inte på 

vintern. Vad händer med solen på sommaren respektive vintern? Varför värmer den oss på 

sommaren men inte på vintern? Ett annat barn pratade om stjärnbilder. Stjärnbilder är mönster 

som man kan leta efter i böcker eller med digitala medier under dagen på förskolan. Barnen 

kan exempelvis måla av dem för att sedan ta med dem hem och leta efter dem tillsammans 

med föräldrar, syskon eller någon annan när kvällen kommer. Om man utgår från barns 

intressen och frågor kan man finna mycket att bygga vidare på.  

På vissa delar visar det sig att ungefär hälften tror en sak medan resten tror tvärtom. Gällande 

realitet och fiktion så lutar resultatet mest åt fiktion, även om en del realitet kommer in i 

barnens svar. Mjöberg (2009) skriver att barn kan ha svårt angående detta med fantasi och 

verklighet. Barn ställer därför mycket frågor som är fantasifulla, så som livet på andra 

planeter. Hon skriver även om att barn har mycket fantasi, men de kan även ha mycket 

kunskap. Ett barn som har en fiktionsbaserad bild kan vara lika säker på sina svar som den 

med en realistisk. Resultatet visar ändå att barn, vare sig deras tankar är fiktioner eller 

realiteter, har mycket uppfattningar kring stjärnorna. 

Att barn har så många uppfattningar om saker som de tidigare inte verkar ha arbetat med 

förvånar mig. På nästan alla frågor kring stjärnorna så hade samtliga barn en uppfattning. 

Även om rymden är något som barnen själva kan se en del av under kvällarna så är det 

mycket av den som är svårt att lista ut på egen hand. Flera av barnen säger att de har lärt sig 

från föräldrar och syskon, men det finns även de som säger att de lärt sig själva. Min fråga är 

då om de verkligen har gjort dessa observationer själva eller om deras uppfattningar 

ursprungligen kommer från andra? Jag tror att barn kan göra mycket egna observationer och 

skapa sina egna teorier, men det är viktigt att de får en förklaring på vad de observerar för att 

även få kunskap.  

Jag tycker att barn ibland ska få ha sina uppfattningar som de är, att vi inte behöver ändra på 

dem för att lära dem ”rätt”. Vi vuxna måste ibland analysera för att se vilket som är viktigast, 

att de har en korrekt uppfattning eller att de har en uppfattning. Ibland kan barn ha lärt sig 

något i hemmet som föräldrarna vill att de ska tro, exempelvis om fallande stjärnor. Om 

föräldrar och barn sitter hemma tillsammans och tittar på de fallande stjärnorna och har det 



27 

 

som en mysig sällskapsstund, vad har då förskolan för rätt att säga till detta barn att det inte 

alls är stjärnor som faller? Vad har vi för rätt att säga till ett barn att man inte alls kan önska 

sig något när en stjärna faller? Om vi är närvarande med barnen så märker vi vad de har för 

uppfattningar och hur viktiga de är för dem. Efter detta kan man arbeta vidare och svara på 

vad barnen själva har för frågor. Om vi är närvarande vid dessa frågor, frågor som barnen 

troligtvis inte redan har uppfattningar om, så kan vi från början ge dem realistiska svar.  

I föregående stycke diskuterar jag om att barn kan få ha sina uppfattningar som de är, även 

om de inte alltid är realistiska. I undersökningen har jag sett många realistiska uppfattningar. 

Det är inte många punkter i resultatet som visar en majoritet med fiktiv uppfattning. Det är ett 

intressant resultat. Även om det är ett svårt ämne som de inte direkt arbetat med så är det 

många som har realistiska uppfattningar. Är barn av naturen nyfikna på rymden och ställer 

mycket frågor om den? Pratar många föräldrar om den med sina barn? Jag har själv stött på 

många frågor kring rymden under den tid jag har spenderat på förskolan. Även om det ibland 

kan vara svårt att visa barnen den svarta rymden, nattens rymd, så kan vi visa och förklara på 

dagen. Hur många barn vet att man kan se månen på dagen? Om man börjar där så tror jag att 

barnen ger tillräckligt med intresse för att hitta andra sätt att utforska rymden på dagen.  

Många förskolor arbetar med naturvetenskap, däribland är det säkerligen en del som arbetar 

med rymden. På denna förskola verkar det inte som att de tidigare arbetat med det och det är 

deras sista eller näst sista år innan de lämnar förskolan. Anser man inte att detta är ett viktigt 

område för barnen att ha kunskap om? Rymdens fenomen är en del av naturvetenskapen, det 

forskas mycket inom ämnet av en anledning. Jag tycker att det är ett viktigt område som man 

borde få in i förskolans arbete, om så bara en liten del. Rymdens rörelse, fenomenet dag och 

natt är något som finns i vår vardag och det kan därför vara bra för barn att ha en liten 

förståelse för vad det är som sker och vad det innebär. Tid och rum använder man när man 

pratar om rymden, hur stort det är och hur lång tid det skulle ta att färdas genom den. Jag tror 

därför att rymden skulle kunna vara bra att ha som grund i arbetet med andra områden, 

exempelvis inom matematiken.  

Slutsats  

I flera av de artiklar som presenteras i mitt arbete kan man läsa att det är vuxna som lär barn. 

Men har vuxna alltid rätt kunskap? När barnen säger att det är mamma eller pappa som har 

lärt dem något, och dessa saker visar sig vara orealistiska, då är det ju troligtvis så att 

föräldrarna har fel kunskap eller att de vill att barnen ska tro något annat än verkligheten.  

Jag har genom denna studie fått se hur mycket uppfattningar barn har om något de säger sig 

inte ha arbetat med på förskolan. Detta visar att intresse finns och att barn troligtvis ställer 

mycket frågor om rymden. Det kan vara svårt för barn att förstå rymdens fenomen då det är så 

långt borta, men om vi väcker deras intresse och börjar med något som finns lite närmare, 

exempelvis vår egen planet, så vet jag att de kan lära sig mycket om den. I deras uppfattningar 

har jag nämligen även sett mycket kunskap.  

Implikationer för förskolan och förslag på fortsatt forskning  

Barn har många uppfattningar om rymden, det har jag sett resultat på i min studie. Jag har 

även fått en inblick i vad de finner intressant. Rymden är stor och det är mycket som kan vara 

svårt att förstå, därför är det viktigt att man startar arbetet där barnen visar sitt intresse. För att 

ta reda på barnens intressen är intervjuer en bra start. För att vidareutveckla så kan man 

genomföra gruppintervjuer. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) skriver att 
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gruppintervjuer kan göra barnen medvetna kring olika sätt att tänka. Barnen diskuterar med 

varandra och får på så vis nya uppfattningar och nya intressen kan visa sig.  

Visa barnen mer av verkligheten, vad som sker i rymden under dagen, vad vi faktiskt kan se 

under en dag på förskolan. Utforska dessa fenomen tillsammans för att sedan involvera 

föräldrarna i barnens utforskande. Mjöberg (2009) skriver att man tjänar mycket på att få med 

föräldrarna, ger man dem inspiration så kan de upptäcka tillsammans med barnen. För att göra 

det tydligare kan man även plocka in böcker om rymden som man tillsammans kan läsa i och 

kolla på bilder.  

För att bygga vidare på forskningen från denna studie kan man utveckla de befintliga 

frågorna, ställa mer följdfrågor som leder barnens svar in på nya banor. Frågorna ska grunda 

sig på de intressen som barnen visat under sitt utforskande.  

Vidare forskning kan göras inom området för att ta reda på hur mycket barnen kan lära sig om 

rymden. Om man använder denna studie som utgångspunkt kan man sen ställa frågan ”På 

vilken nivå ska man lägga lärandet om rymden för 4-5-åringar?”. 

Vuxna har inte alla rätta svar, men vad krävs för att lära barnen? En fråga som man kan forska 

vidare på är ”Vad kan pedagoger om rymden och vad kan de lära barnen om dess fenomen?”.  
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Bilaga 1 

Samtyckesbrev 

Hej! 

Jag heter Marie och jag går fjärde året på Lärarutbildningen mot Karlstads universitet. Med 

anledning av mitt examensarbete, behöver jag ert medgivande för att göra en undersökning 

med ert barn. Deltagandet är frivilligt så vill inte barnet delta, svara på någon fråga eller om 

det vill avbryta så gör vi som barnet vill. Undersökningen kommer att handla om rymden. 

Barnet kommer att vara helt anonymt och inga fotografier kommer att förekomma. Jag 

kommer under mitt arbete spela in vad som sägs för att sedan göra anteckningar utifrån dem. 

Dessa inspelningar kommer jag att radera direkt efter jag gjort mina anteckningar. Det enda 

som kommer att komma fram i mitt arbete är barnets kön och ålder. 

Alla barn kommer inte att få delta i undersökningen.  

Om ni undrar något så går det bra att maila mig på: yorobeiram@gmail.com 

Mvh Marie Böröy 

 

 

 

 

Vänligen fyll i denna blankett och lämna den på ditt barns hylla eller till personalen senast 

den 15/11 -12 

 

Barnets namn:                                                             

 

Jag godkänner att mitt barn får medverka i undersökningen om barns uppfattning om rymden 

      Ja 

      Nej                                         

 

Ort och datum:  

Vårdnadshavarens underskrift:         

                                                               

 

  

mailto:yorobeiram@gmail.com
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

1. Vad tror du att stjärnor är för något? 

2. Vad tror du finns inne i stjärnorna? 

3. Vart tror du att stjärnorna är någonstans? 

o På natten? 

o På dagen? 

4. Kan du se stjärnorna på dagen? 

o Om ja – Varför tror du att du gör det? 

o Om nej – Varför tror du inte att du gör det? 

5. Hur många stjärnor tror du att det finns? 

6. Vart tror du att stjärnorna kommer ifrån? 

7. Kan man ta på stjärnorna?  

o Om ja – Hur kan man göra för att ta på dem? 

8. Tror du att stjärnorna blinkar? 

9. Tror du att stjärnorna kan ramla ner? 

o Om ja – Vad tror du händer då? Vart tror du stjärnorna tar vägen när de trillat 

ner? 

10. Vad tror du att solen är för något?  

11. Vad tror du finns inne i solen?  

12. Är solen och stjärnorna lika stora? 

o Om nej – vilken tror du är störst? 

13. Är solen en stjärna tror du? 

14. Nu ska du få måla hur du tror att stjärnorna och solen ser ut.  

15. Vart har du lärt dig det du kan om stjärnorna och solen? 
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Bilaga 3 

Barnens teckningar 

Bild 1 

 
Bild 2 
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Bild 3 

 
Bild 4 
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Bild 6 
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Bild 8 
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Bild 9 

 
Bild 10 
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Bild 13 

 

 

 


