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Abstrakt 
Studien är en kvalitativ studie som syftar till att kartlägga elevers föreställningar om 

ljudets spridning, utifrån vetenskapliga föreställningar och vardagsföreställning. Studien 

kartlägger även elevernas föreställningar om vad som påverkar ljudets hastighet. Den 

insamlade empirin bygger på elevintervjuer. Intervjuerna genomfördes med totalt 16 

elever från årskurs 4 och 6, detta för att kunna jämföra elevernas föreställningar mellan 

årskurserna.  

 

Studien visar att elever anser att ljud är ett abstrakt ämne som de har svårt att förklara. 

Resultatet visar att elever i årskurs 4 och 6 har flertalet vardagsföreställningar om ljud. 

Vardagsföreställningarna i studien kan tolkas utifrån att eleverna använder sina 

erfarenheter och försöker skapa individuella förklaringar på abstrakta fenomen. En av de 

vanligaste vardagsföreställningarna som går att identifiera i denna studie är att ljud ses 

som en egen enhet. I intervjuerna visade det sig även att eleverna har föreställningar om 

ljudets hastighet som inte kan ses grundas på vetenskapliga föreställningar. Inga stora 

skillnader kunde identifieras mellan föreställningarna hos eleverna i årskurs 4 och 6, 

förutom användningen av fysikaliska begrepp.  

 

Nyckelord 
Elever, Ljud, Ljudets hastighet, Ljudmolekyler, Ljudvågor, Medier, 

Vardagsföreställningar, Vetenskapliga föreställningar. 
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1 Introduktion 
Denna studie grundar sig på att jag, i samband med min verksamhetsförlagda utbildning, 

har noterat att det finns flera delar inom naturvetenskapen som är abstrakta för eleverna. 

Ett av dessa abstrakta ämnen är ljud, vilket även Andersson (2011) nämner. Carrier, Scott 

och Hall (2012) påpekar att elever i skolan har varierande erfarenheter av ljud. 

Exempelvis, ljud i form av musik och prat. Ljud är något som för de allra flesta människor 

är en självklarhet i vardagen, då det är ett sätt för oss att överföra information, föra 

konversationer och ta in vad som händer runt omkring oss. Vi använder oss av ljud från 

allt till att höra vacker fågelsång till att identifiera faror. Carrier m.fl. (2012) beskriver att 

elevers intryck inom naturvetenskapen ofta är begränsade till övervägande visuell 

information som de inhämtar med hjälp av synen. Detta gör att ljud lätt kan bli abstrakt 

för elever. 

 

Denna studie ämnar ge en inblick i elevers förståelse kring fenomenet ljud. Detta för att 

få en förståelse om vilka vardagsföreställningar som finns bland eleverna. Elevers 

föreställningar är ständigt en intressant och viktig del i utformandet av undervisning för 

att kunna utveckla lärandet. I lärandet av naturvetenskap beskriver Andersson (2001) att 

människan av sin natur är nyfiken och en aktiv utforskare av sin omvärld. Sjøberg (2010) 

påpekar att människor därför skapar sina egna uppfattningar och förståelser för världen 

omkring dem. Det innebär att dessa, som Sjøberg (2010) benämner som 

vardagsföreställningar, ofta avviker från de vetenskapliga föreställningarna. 

Vardagsföreställningar kan vara starkt befästa hos vissa individer och kan därmed utgöra 

svårigheter i undervisningen. Vardagsföreställningarna kan dock även fungera som en bra 

utgångspunkt i lärandet. I och med att undervisningen om ljud är ett abstrakt ämne finns 

risken enligt Sözen och Bolat (2016) att icke-vetenskapliga föreställningar, så kallade 

vardagsföreställningar, gällande ämnet förekommer i klassrummet. Genom studien ges 

en inblick i elevernas föreställningar kring fenomenet ljud och dess spridning, vilket kan 

användas som en utgångspunkt i planering för undervisning om ljud. 

 

Att ljud går från en ljudkälla till våra öron är för många självklart men det är inte alltid 

lika självklart hur ljudet sprider sig (Andersson, 2008 & Linder, 1992). Denna studie 

kommer därför syfta till att skapa en uppfattning om elevers föreställningar om hur ljud 

sprider sig, dels i luft men även i andra medier. Tidigare forskning som tagits till del av 

visar att det finns en variation i elevers uppfattningar om vad ljud är. Exempelvis finns 

studier som visar på att elever uppfattar ljud som en substans (Andersson, 2011 & 

Linder 1992). Andersson (2008) uttrycker även att elevers tankar tenderar att variera 

gällande vad som påverkar ljudets hastighet. Tidigare studier har visat att elever bland 

annat anser att ljudets volym har inverkan på ljudets hastighet. Utifrån resultatet ämnar 

även studien till att ge en bild hur elevernas föreställningar om ljud skiljer sig mellan 

elever i årskurs 4 och årskurs 6. 

 

1.1 Styrdokument 

I den svenska skolan ska eleverna efter avslutad utbildning kunna använda sina kunskaper 

inom naturvetenskap både i vardagslivet och samhällslivet (Skolverket, 2017b). Gällande 

fysikämnet ska elever i den svenska skolan möta fysik hela vägen från förskoleklass till 

årskurs 9 (Skolverket, 2017b). Undervisningen ska bidra till progression som gör att 

eleverna från början får möta fysikaliska fenomen som är bekanta och konkreta för dem, 

för att sedan få en inblick i mer avancerade och abstrakta fysiska fenomen. 

Fysikundervisningen ska syfta till att eleverna tillägnar sig kunskap och utvecklar 

nyfikenhet för fysikaliska fenomen. Den ska även syfta till att eleverna utvecklar 
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förståelse för begrepp, modeller och teorier inom ämnet. Detta för att eleverna ska kunna 

samtala och resonera om fysikaliska samband inom naturvetenskapen, bland annat ljud. 

Kunskap om begrepp, modeller och teorier skapar även förmågan att kunna formulera 

nya frågeställningar och tankar (Skolverket, 2017a). 

 

I det centrala innehållet för ämnet fysik beskrivs att undervisningen ska behandla olika 

naturvetenskapliga fenomen, ett av dessa fenomen är ljud (Skolverket, 2017b). Ljud är 

ett ämne som går att diskutera utifrån flera av de naturvetenskapliga ämnena, bland annat 

inom fysik och biologi. Ljud inom fysikämnet står beskrivet i de centrala innehållen 

utifrån olika nivåer för årskurs 1–3, 4–6 och 7–9. För årskurs 1–3 ska fokus kring ljud 

handla om hur människor upplever ljud utifrån hörselsinnet. För årskurs 4–6 ska 

undervisningen fördjupas och fokusera på ljudets gång. “Hur ljud uppstår, breder ut sig 

och uppfattas av örat” (Skolverket, 2017b, s. 129). Eleverna ska utifrån kunskapskraven 

i slutet av årskurs 6 kunna föra “... enkla och till viss del underbyggda resonemang...” 

(Skolverket, 2017b, s.180) kring ljud. Skolverket (2017a) beskriver att lämpliga 

paralleller kring ljud i årskurs 4–6 bör handla om ljud i form av musik. Detta område 

anses vara en bra grund för att eleverna ska kunna utveckla sin förståelse för att ljud 

uppstår genom vibrationer och att det kan spridas via olika medier. Vidare i progressionen 

kring ljud ska undervisningen för årskurs 7–9 fokusera på att fördjupa innehållet från 

årskurs 4–6. Ytterligare ska undervisningen även behandla hur ljud kan registreras på 

olika sätt samt dess egenskaper. Vilket bland annat skulle kunna handla om ljudnivå och 

frekvens (Skolverket, 2017a). 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning kring ljud som anses vara relevant för studien 

att presenteras. Kapitlet delas upp i fyra delar; Naturvetenskap i skolan, vad är ljud?, 

tankar om ljud genom historien och elevers vardagsföreställningar om ljud. 

 

2.1 Naturvetenskapen i skolan 

Naturvetenskapsundervisningen i skolan syftar enligt Sjøberg (2010) och Andersson 

(2012) till att eleverna ska förstå och kunna beskriva naturen i vår omvärld. Detta genom 

att använda naturvetenskapliga begrepp och föreställningar. Andersson (2012) beskriver 

ytterligare att kunskapen ska göra att eleverna kan förstå naturvetenskapen inte bara i 

deras egna vardag, utan också utifrån ett samhällsperspektiv.  

 

Sjøberg (2010) beskriver att varje individ från starten av sitt liv försöker att förstå sin 

omvärld. Individen försöker själv skapa individuella förklaringar kring varför och hur 

saker och ting sker. Detta utifrån tidigare erfarenheter (Sjøberg, 2010; Brooks & Brooks, 

1999). Sjøberg (2010) beskriver att lärande dels sker genom individuellt 

meningsskapande men även via sociala, språkliga och kulturella sammanhang. Detta i 

och med att förklaringar, teorier och begrepp har skapats utifrån ett socialt sammanhang. 

Det innebär att lärande inte kan ske genom direkt kunskapsöverföring, utan genom att 

individen själv måste konstruera mening och betydelse utifrån de olika sammanhangen 

(Sjøberg, 2010).  

 

Även Vygotskij (1978) påpekar betydelsen av en individs omgivning vid inhämtning av 

kunskap. Han beskriver utifrån det sociokulturella lärandet, att en individs utveckling 

bara kan förstås genom dess sociala samspel med sin omgivning. Vygotskij (1978) anser 

att människor i och med ett socialt samspel tillägnar sig kunskap i sin vardag. I och med 

detta uttrycker Dysthe (2010) att interaktionen och samspelen med andra människor är 

väsentlig för tillägnandet av kunskap. Kunskapen som människor lär sig är inte ett inbyggt 

biologiskt fenomen, utan grundar sig i den sociala interaktionen människor emellan 

(Dysthe, 2010). Detta innebär i skolsammanhang att lärare och skolkamrater är viktiga 

byggstenar i elevers kunskapsutveckling inom naturvetenskapen. Sjøberg (2010) 

beskriver att naturvetenskapliga tankar och idéer är skapade genom historien av 

människor i en socialprocess. Detta utifrån att naturvetenskapen utgörs av socialt 

utvecklade begrepp och teorier för att skapa en förståelse för abstrakta ämnen. Andersson 

(2001) påpekar att inlärningen av dessa begrepp och teorier måste ske via förklaringar 

och diskussioner tillsammans med andra människor. 

 

Att undervisningen behöver bygga på elevers tidigare kunskap beskriver Sjøberg (2010) 

beror på skapandet av en kognitiv struktur. Utan fäste med elevers tidigare kunskap 

riskerar den nya kunskapen endast bli fritt flytande delar med avsaknad av sammanhang. 

I och med individens individuella meningsskapande har elever med sig egna idéer och 

teorier om världen in i klassrummet (Pine & Messer, 2001). Sjøberg (2010) beskriver att 

eleverna därmed har konstruerat egna förklaringar, så kallade vardagsföreställningar. 

Dessa kan medföra svårigheter i undervisningen, eftersom de kan hindra elevernas vidare 

inlärning av ämnet. Pine och Messer (2001) uttrycker att det därför är viktigt att lärare 

skapar sig en förståelse för elevernas föreställningar. Detta för att kunna förkasta och 

ersätta tidigare kunskaper eller omorganisera och utveckla dem. Genom att 

uppmärksamma dessa minskar risken att vardagsföreställningarna kvarstår och fördjupas 

ytterligare. Andersson (2001) påpekar att det finns vissa karakteriserande drag bland 

vardagsföreställningar. Dessa är att vardagsföreställningar anses vara omedvetna tankar 
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som dessutom är situationsbundna. Detta i jämförelse med de vetenskapliga 

föreställningarna som är förankrat utifrån vetenskapen och karaktäriseras av en 

medvetenhet som används ur ett generellt sammanhang. Pine och Messer (2001) anser att 

elevers felaktiga tankar, vardagsföreställningar inom naturvetenskapen, kan delas in i tre 

olika kategorier; övergeneraliserade regler, missuppfattningar och språkliga eller 

semantiska fel. Den första kategorin, övergeneraliserade regler, innebär att idéerna ibland 

stämmer men inte är vetenskapligt korrekta. Missuppfattningar är däremot uppfattningar 

som aldrig stämmer överens med vetenskapen. Den sista kategorin, språkliga eller 

semantiska fel, innebär att felaktigheterna grundar sig i språklig förvirring eller 

begränsning.  

 

2.2 Vad är ljud? 

Läran om ljud benämns enligt West (2008) som akustik. Detta begrepp inkluderar ljudets 

uppkomst, spridning och registrering. Detta avsnitt kommer främst behandla ljudets 

spridning. Ljud uppstår enligt West (2008) genom en primär ljudkälla. En primär 

ljudkälla kan vara vi människor som skapar ljud genom att prata, skrika eller sjunga. 

Andra primära källor som människan inte skapar genom sin röst är exempelvis instrument 

eller andra föremål som vibrerar. För att någonting ska låta krävs det att ljudkällan sätts i 

rörelse (Andersson, 2008). Svängningar sker kring ett jämnviktsläge (Andersson, 2011). 

Enligt Strutt (2011) räcker det dock inte med att ljudkällan vibrerar genom att sättas i 

rörelse, för att vi ska höra ljud. Det måste också finnas en obruten kommunikationsväg 

mellan ljudkällan och örat som ska uppfatta ljudet. Detta sker genom ljudvågor. 

Ljudvågorna består av mekaniska elastiska vågor (Bodén, Carlsson, Glav, Wallin & 

Åbom, 2001). Ett krav för att dessa vågor ska uppstå är att mediet, där vågen ska spridas, 

består av materia. Detta skulle exempelvis kunna vara luftmolekyler eller 

vattenmolekyler. Ljudets spridning sker enligt Bodén m.fl. (2001) genom att 

masspartiklar i mediets massa förskjuts, vilket påverkar masspartiklarna runtom. Denna 

förflyttnings påverkan benämns som en störning genom fortplantning i det aktuella 

mediet genom att rörelseenergi överförs (West, 2008 & Bodén m.fl., 2001). I och med 

ljudets utbredning, skapas förtätningar och förtunningar i mediet (se figur 1). Mönstret av 

dessa förtätningarna och förtunningar benämns som en vågrörelse (West, 2008). 

 

 
Figur 1. Ljudets förtätningar och förtunningar 
 

Ljud kan delas in efter olika egenskaper. Det kan bland annat mätas utefter tonhöjd och 

ljudvolym (West, 2008). Tonhöjd, även kallad frekvens, benämner ljudkällans antal 

svängningar som vibrationer per sekund, vilket mäts i enheten Hz. En ljudkälla med 

många svängningar per sekund ger upphov till en högre tonhöjd än en ljudkälla med färre 

svängningar per sekund, som ger en lägre tonhöjd. Ljudvolymen, som påverkas av 

vibrationens utslag och mäts i enheten dB, påverkar inte ljudets hastighet (West, 2008). 
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2.2.1 Ljudets hastighet i olika medier 

Strutt (2011) påpekar att när man benämner ljudets spridning pratar man oftast om ljudets 

spridning i luft, vilket är en blandning av olika gaser. Andra medier är dock även de fullt 

kapabla att sprida ljud, såsom fasta ämnen, vätskor och andra gaser. Ljudets hastighet 

påverkas dock av de olika mediernas egenskaper. Den avgörande egenskapen är 

partiklarna avstånd till varandra i mediet (West, 2008). Desto tätare partiklarna är i 

förhållande till varandra, ju snabbare kan de sätta andra partiklar i rörelse. Detta betyder 

att ljud sprider sig snabbare i ett ämnens fasta tillstånd än i dess gastillstånd (West, 2008). 

Att ljud sprider sig genom att partiklarna i mediet stöter till varandra innebär att vakuum, 

som inte har något innehåll, inte kan sprida ljud. Inget ljud kan därför höras i rymden 

(West, 2008). 

 

2.3 Tankar om ljud genom historien 

Andersson (2008) och West (2008) beskriver att det genom historien har funnits flera 

olika teorier kring vad ljud är och hur det sprider sig. Exempelvis har ljud beskrivits som 

en materiell sak och benämnts som ljudets atomer. Andersson (2011) skriver att en av 

dessa var filosofen Lucretius som levde runt 60 f.Kr. Han menade att rösten bestod av 

atomer, så kallade röstens atomer, som pressades ut genom människans luftstrupe. Detta 

motiverade han med att eftersom rösten kunde orsaka smärta i halsen betyder det att 

rösten, i form av ljud består av materia. Dessa tankar fanns kvar hos vetenskapsmän 

fortfarande under 1600-talet. Exempelvis menade vetenskapsmannen Isaac Beeckman 

som levde i början av 1600-talet, att ljud flyttar sig i luftfyllda kroppar (Andersson, 2011).  

 

Genom historien har även olika tankar kring vad som påverkar ljudets hastighet 

framkommit (Andersson, 2008). En av dessa föreställningar var att hastigheten beror på 

tonen. Huruvida den är ljus eller mörk. En ljus ton ansågs sprida ljudet snabbare än en låg 

ton. Teorin motbevisades dock i flera experiment som en del vetenskapsmän på 1600-

talet gjorde. Istället för att ljudets hastighet skulle påverkas av tonernas nivån har det 

framkommit teorier att det istället skulle bero på ljudstyrkan. Detta var uppfattningar av 

både Platon och Aristoteles på 400–350 f.Kr. Likt ljusa toner beskrevs det att en starkare 

ljudstyrka gör att ljudet sprids snabbare än en lägre ljudstyrka (Andersson, 2011). 

 

2.4 Elevers vardagsföreställningar om ljud 

Vardagsföreställningar är ett begrepp som nämns från flera olika håll, bland annat av 

Andersson (2008) och Sjøberg (2010). Begreppet innebär föreställningar som ofta är 

gemensamma och som skiljer sig från de vetenskapliga förklaringarna. Eftersom ljud är 

ett fenomen som är abstrakt, både gällande begrepp och skeende för elever, är det vanligt 

att vardagsföreställningar om ljud uppkommer (Carrier m.fl., 2012 och Sözen & Bolat, 

2016). Förståelse för vilka vardagsföreställningar som kan förekomma gör att 

undervisningen kan utformas därefter (Pine och Messer, 2001). 

 
2.4.1 Ljudets spridning 

Svårigheter kring hur ljud sprider sig finns inte bara hos yngre elever, utan även hos äldre 

elever (Linder, 1992). Genom en studie på ett universitet i Kanada på slutet av 80-talet, 

beskriver Linder (1992) universitetsstudenters vanliga missuppfattningar om ljud. 

Resultatet visar på att uppfattningar fanns att ljud är en enhet, bestående av masspartiklar, 

som flyttar sig från molekyl till molekyl i det aktuella mediet. Exempelvis att enheten 

ljud går från en luftmolekyl till en annan. Att ljudet anses vara en enhet nämner även 

Andersson (2008). Detta utifrån studier med yngre elever, där vanliga föreställningar hos 
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eleverna var likt den tidigare nämnda studien, att ljud är en substans som färdades i 

luftmolekylerna. En närliggande föreställning är att ljud likt tidigare är en egen enhet, 

men flyttar sig genom att trycka undan mediets molekyler (Linder & Erickson, 1989). 

Esach, Lin och Tsai (2016) uttrycker liknande resonemang, där elever ansåg att det måste 

finnas utrymme mellan molekylerna i mediet för att ljudet, som benämns som ett osynligt 

objekt, ska kunna spridas. Pina och Messer (2001) beskriver, utifrån intervjuer med lärare 

i den brittiska skolan, att elever i mellanstadieålder har svårt att förstå att ljud färdas 

genom vågor. Eleverna associerade ordet ljudvågor med vågor i havet, vilket visar sig ge 

upphov till förvirring hos elever.  

 

Även gällande ljudets spridning i andra medier än luft existerar vardagsföreställningar 

hos elever (Andersson, 2008). Exempelvis uppfattningar om hur ljud sprids genom 

väggar. I Mazens och Lautrey (2003) studie beskrev eleverna att ljud transporteras genom 

små hål i väggen. Denna vardagsföreställning om att ljud transporteras genom hål visar 

enligt Andersson (2008) att eleverna uppfattar ljud som en substans istället för 

rörelseenergi. När det gäller ljudets spridning i vatten finns föreställningar att ljudet färdas 

inuti bubblor (West, 2008). 

 
2.4.2 Ljudets hastighet 

Att ljudets hastighet är beroende av ljudstyrkan förekommer som en vanlig 

missuppfattning både genom historien och som vardagsföreställning hos elever (West, 

2008). Detta resoneras utifrån antagandet att ju starkare ljudstyrkan är desto snabbare 

färdas ljudet. Liknande föreställning finns även gällande tonhöjden. Högre ton anses öka 

ljudets hastighet jämfört med ett ljud med lägre tonhöjd. Elever med den korrekta 

förståelsen för att ljudets hastighet faktiskt påverkas av mediets egenskaper, har dock ofta 

en omvänd ordning. De anser vanligtvis att ljudets hastighet exempelvis är högre i luft än 

i vatten och stål. Föreställningen argumenterades utifrån att ju tätare mediet är desto 

långsammare färdas ljudet (West, 2008). 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att kartlägga hur elevers föreställningar kring fenomenet ljud skiljer 

sig åt mellan elever i årskurs 4 och årskurs 6, utifrån vetenskapliga föreställningar och 

vardagsföreställningar. Studien syftar även till att kartlägga elevernas förståelse för 

ljudets hastighet. Dessa jämförs med tidigare forskning om elevers föreställningar om 

fenomenet ljud. 

 

 Forskningsfrågor: 

 

Hur kan elevers föreställningar kring ljudets spridning kategoriseras utifrån vetenskapliga 

föreställningar och vardagsföreställningar?  

 

Vilka föreställningar har eleverna om vilka faktorer som påverkar ljudets hastighet? 

 

Hur skiljer sig föreställningarna om ljud mellan elever i årskurs 4 och årskurs 6? 
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4 Metod 
I det nedanstående avsnitt presenteras de metoder som har valts vid genomförandet av 

denna studie. Avsnittet redovisar vald metod gällande, urvalsprocess, datainsamling, 

genomförande, databearbetning samt studiens etiska aspekter. 

 

4.1 Urval 

Till studien användes ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär enligt 

Denscombe (2018) att deltagarna till en studie väljs utifrån de som ses lämpliga och anses 

finnas lättast till hands. Till denna studie valdes två klasser ut utifrån där jag hade haft 

mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder. Detta gjordes på grund av att dessa 

klasser var lättast att nå och ansågs passa studien. Eleverna gick i årskurs 4 och årskurs 

6, vilka är de årskurser denna studie fokuserar på. Skolorna låg i samma kommun i 

sydöstra Sverige och var likvärdiga gällande klasstorlek. Denscombe (2018) beskriver på 

att bekvämlighetsurval är ett rimligt val vid begränsningar gällande tid och pengar. 

Fördelarna blir därför att ett bekvämlighetsurval blir snabbare, billigare och enklare för 

forskaren.  

 

Gällande urvalets storlek finns det olika tillvägagångssätt. Det kumulativa 

tillvägagångssättet, som användes i denna studie, förknippas enligt Denscombe (2018) 

med småskaliga studier med kvalitativt utgångssätt. Den som samlar in material utökar 

då antalet svarspersoner tills dess att den insamlade informationen anses vara tillräcklig 

för studiens syfte. Antalet deltagande får dock inte vara så stort att det försvårar analysen 

av det insamlade materialet Denscombe (2018).  

 

I den föreliggande studien deltog 16 elever, åtta från varje årskurs. Antalet deltagare 

valdes med motivationen att urvalet ansågs tillräckligt för att studiens syfte skulle kunna 

uppnås. Detta utifrån både tidsaspekten och resultaten av elevernas svar. Eftersom 

eleverna gick i olika årskurser betyder det att eleverna vid de aktuella intervjutillfällena 

hade nått olika långt i sin utbildning. Eleverna i årskurs 6 hade under sin mellanstadietid 

fått undervisning om ljud. Detta var dock något som eleverna i årskurs 4 inte hade fått. 

 

4.2 Datainsamling 

Resultaten i denna studie grundar sig på insamlat material utifrån intervjuer om ljud. 

Intervjuerna genomfördes med elever i årskurs 4 och årskurs 6. Eleverna intervjuades 

individuellt, detta för att elevernas svar inte skulle kunna påverkas av andra elevers 

föreställningar om ljud. 

 
4.2.1 Intervjuer 

Den vanligaste metoden för insamling av data i en kvalitativ studie är intervjuer (Bryman, 

2016). Denscombe (2018) beskriver att intervjuer lämpar sig bäst då avsikten är utforska 

uppfattningar och erfarenheter. Intervjuer syftar då till att förstå intervjupersonen på 

djupet. I och med att denna studie fokuserar på elevernas föreställningar krävdes en 

djupare förståelse av deras resonemang än enstaka ord. Detta gjorde att jag ansåg att 

intervjuer var en lämplig insamlingsmetod för det empiriska materialet. 

 

Intervjumetoden som användes för insamling av det empiriska materialet kan hänföras 

till det Bryman (2016) benämner som semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer innebär i enlighet med Bryman (2016) att personen som intervjuar har vissa 

specifika förberedda frågor att förhålla sig till under intervjun, en intervjuguide. 
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Eftersom respondenten är fri att utforma svaren, kan forskaren dock välja att ställa andra 

frågor än de från intervjuguiden. Forskaren kan dessutom välja att ändra ordningen på 

frågorna (Bryman, 2016). Eftersom att elevers föreställningar står i fokus i denna studie 

ansågs semistrukturerade intervjuer lämpa sig bäst, detta för att andra frågor då kunde 

ställas utifrån elevernas svar. Även ordningen på frågorna varierade utifrån elevernas 

svar. Kvale och Brinkmann (2014) uttrycker att inspelningar av intervjuer ökar studiers 

tillförlitlighet. Detta för att möjligheten fanns att åter lyssna på intervjuerna och därmed 

ordagrant kunna citera intervjupersonen. Trost (2010) anser dock att nackdelen med 

inspelningar av intervjuer är att de tar mycket tid att lyssna igenom flera intervjuer. 

 

4.3 Genomförande 

För att kunna säkerställa att empiriskt material till studien skulle kunna samlas in 

kontaktades två skolor. Eleverna tillfrågades om deltagande till studien och ett missivbrev 

(se bilaga B) skickades ut. Missivbrevets funktion var att informera om studiens innehåll 

och syfte samt de etiska principer som studien följer. Intervjuerna kunde sedan 

genomföras. Det insamlade materialet grundar sig på intervjuer med åtta elever i årskurs 

4 och åtta elever i årskurs 6. Frågorna ställdes utifrån en intervjuguide (se bilaga C) om 

elevernas uppfattningar om ljud. Utöver frågorna från intervjuguiden fick eleverna även 

rita bilder om ljud. Vid samtliga tillfällena användes stämgafflar som exempel på 

ljudkälla. För att kunna lyssna på intervjuerna efteråt spelades dessa in. Efter att samtliga 

intervjuerna hade genomförts transkriberades intervjuerna för att väsentliga delar skulle 

kunna användas och analys gentemot tidigare forskning inom ämnet. 

 

4.4 Databearbetning 

I och med att den insamlade empirin transkriberades, kunde eleverna ordagrant citeras. 

Resultatet från intervjuerna presenteras till stor del av elevcitat. På grund av kortfattade 

svar från en av de sexton eleverna kommer inga citat från denna elev presenteras. Den 

insamlade empirin analyseras utifrån studiens frågeställningar om elevers föreställningar 

om ljudet. Dessa kategoriseras utifrån en tematisk analys. Ett begrepp som betyder att 

forskaren söker efter olika teman i den insamlade empirin (Bryman, 2016). Resultatet i 

denna studie kategoriserades utifrån vetenskapliga föreställningar och 

vardagsföreställningar. Kategorin, vetenskapliga föreställningar utformades efter 

huruvida elevernas svar kunde anses baseras på vetenskapliga grunder om fenomenet 

ljud, exempelvis att ljudet består av rörelser eller tryck i mediet. Resultat som inte anses 

kunna baseras utifrån vetenskapliga grunder kategoriserades som vardagsföreställningar. 

Exempelvis föreställningen att ljud är en enhet. 

 

4.5 Etiska aspekter 

Då studien grundar sig på insamlat material via intervjuer, har viktiga etiska aspekter 

tagits i hänsyn. Deltagarna i studien gjordes uppmärksamma på dessa aspekter genom att 

ett missivbrev skickades ut till eleverna och deras vårdnadshavare. De etiska aspekter 

som en studie bör ta i beaktning är enligt Vetenskapliga rådet (2002) informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I Informationskravet ingår 

att de medverkande är informerade om studiens syfte och genomförande samt vet att 

deltagandet är frivillig. Eleverna i denna studie informerades från start att deltagandet i 

intervjuerna var frivilligt. De blev även informerade både muntligt och skriftligt om 

studiens syfte. Alla elever som deltog i studien bestämde själva, utifrån godkännande av 

vårdnadshavare om de ville delta i studien, detta utifrån samtyckeskravet. 

Samtyckeskravet beskrivs av Vetenskapsrådet (2002) utifrån att det är deltagaren som 

själv bestämmer om denne önskar medverka i studien. Eleverna fick även information om 
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att de när som helst kunde avbryta sin medverkan om de så önskade. Tredje kravet, 

konfidentialitetskravet utgår från att deltagarna anonymiseras och på så sätt inte kan 

identifieras. För att inga uppgifter i studien skulle kunna knytas till eleverna hanterades 

informationen med konfidentialitet. Varken elevernas namn eller skola nämns i denna 

studie. Elevernas benämns istället utifrån årskurs samt en slumpmässigt vald bokstav 

mellan A och H. Detta betyder att eleverna i årskurs 4 benämns utifrån Elev 4A till och 

med Elev 4H och eleverna i årskurs 6, Elev 6A till Elev 6H. Att den insamlade 

informationen från intervjuerna endast används i denna studie gör att studien uppfyller 

nyttjandekravet. Ett krav Vetenskapsrådet (2002) beskriver utifrån att det insamlade 

materialet inte får användas i andra syften än forskningsändamålet. Detta säkerställdes 

bland annat genom att det inspelade materialet till denna studie raderades. 
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5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultat av det insamlade empiriska materialet från intervjuerna. 

Avsnittet är uppdelat utifrån tre huvudkategorier: Elevers föreställningar om ljudets 

spridning utifrån vetenskapliga föreställningar och vardagsföreställningar, Elevers 

föreställningar vad som påverkar ljudets hastighet och Skillnader på elevers 

föreställningar om ljud i årskurs 4 och årskurs 6.  

 

5.1 Elevers föreställningar om ljudets spridning utifrån vetenskapliga 

föreställningar och vardagsföreställningar 

Avsnittet består av tre underkategorier, som i sin tur är kategoriserade utifrån 

vetenskapliga föreställningar och vardagsföreställningar. Kategoriseringen baseras, som 

tidigare nämnts, på tematisk analys. Detta utifrån huruvida svaren kan tolkas utefter 

resonemang baserat på vetenskap eller ses som elevernas individuella meningsskapande, 

vardagsföreställningar. Kategoriseringen baseras utifrån elevernas resonemang gällande 

huruvida de anser att ljud är en enhet eller om de förstår att ljud är förflyttningar i mediet. 

En sammanställning av kategoriseringen av elevcitat återfinns i bilaga A. 

 
5.1.1 Ljudets spridning utifrån vetenskapliga föreställningar 

Utifrån vetenskapliga föreställningar kategoriseras de resonemang som helt eller till viss 

del kan kopplas till vetenskapliga teorier om ljud. Utifrån den insamlade empirin och 

vetenskapliga teorier, kategoriseras elevernas citat gällande ljud som energi och tryck 

som vetenskapliga föreställningar. Detta eftersom elevernas resonemang kan tolkas 

utifrån att de har en förståelse för att ljud sprids genom förflyttningar i mediet. 

 

Ljud är energi eller tryck som sprids  

Av de sexton intervjuade ansåg tre av dessa, Elev 4A, Elev 6A och Elev 6F, likt 

vetenskapen, att ljud sprids genom någon form av energi eller tryck i det aktuella mediet. 

På frågan vad ljud är och hur ljudet går från en stämgaffel till örat beskrev två av eleverna 

det på följande sätt: 

 

“Ljud är ett tryck eller något som går därifrån (från stämgaffeln) till örat, det 

är för att den skakar”- Elev 4A 

 

“Det går genom luften, är det inte någon energi?... Det är som vanlig luft som 

flyttar på sig med energi” - Elev 6A 

 

Dessa två förklaringar ger en beskrivning till att ljud inte är en enhet som sprider sig. 

Förklaringarna tyder på att eleverna har en förståelse, likt vetenskapens, att ljud i stället 

är förflyttningar av mediet. Citatet från Elev 4A tyder på en förståelse att ljud ger upphov 

till ett tryck i mediet. Elev 6A:s citat visar även det att ljud består av rörelse, likt 

rörelseenergi i mediet. I intervjun med Elev 6F framkom följande citat: “Det är ljudvågor 

som består av luft. Det kanske är upprepningar, det kanske går en gång sen så kommer 

det fler och fler.” I beskrivningen av upprepningar uttryckte eleven i intervjun och genom 

bild (se figur 2), att det var luft som flyttade sig i omgångar. Detta likt förtätningar och 

förtunningar i luften. Detta kan därför ses som en antydan att ljud är tryck i luften och inte 

en enhet. 
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Figur 2 – Elev 6F:s bild på förtätningar och förtunningar 

 

5.1.2 Ljudets spridning utifrån vardagsföreställningar 

Utifrån vardagsföreställningar kategoriseras de resonemang som anses grundas på 

individens individuella meningsskapande och inte kan ses grundas på vetenskapliga 

teorier om fenomenet ljud, exempelvis att ljud är en enhet. 

 

Ljud är en enhet som sprids 

Att ljud är en enhet var en vanligt förekommande föreställning hos eleverna. Denna 

vardagsföreställning om vad ljud är och hur det sprids, hade tolv av de sexton intervjuade 

eleverna. Svaren på hur ljud sprider sig som en enhet från en stämgaffel till ett öra 

återfinns bland annat i citaten nedan: 

 

“Ljud är molekyler, ljudmolekyer som flyger i luften, som en fågel” -Elev 4G 

 

“…ljud är instängda i luftbubblorna...” - Elev 4B 

 

I samband med att eleverna fick rita en bild på hur ljud sprider sig, beskrev flera av 

eleverna att om ljud skulle gå att se så skulle de ha olika former. Elev 4C ritade ljud i 

form av bokstäver som färdas i exempelvis luft. Hen menade att om man skulle göra ljud 

synligt skulle vi kunna se dessa bokstäver (se figur 3). Elev 4F hade liknande resonemang 

men menade att ljud är formade likt noter. Elev 6D menade att ljud är formade av små 

molekyler som är sammanbundna (se figur 5). 

 

  
Figur 3 – Elev 4C bild av att ljud består av bokstäver 

 

På frågan hur enheten skulle sprida sig i mediet, beskrev flera av eleverna att de 

förflyttade sig med hjälp av vinden. Hur ljudet som enhet skulle förhålla sig till mediet 

det skulle spridas i, hade eleverna två huvudförklaringar till. Dessa var att ljudet färdas 

mellan mediets molekyler genom att studsa och trycka undan dessa samt att ljudet färdas 

i mediets molekyler. 

 

“Det är vinden som för med ljudet” - Elev 4H 

 

“Ljudet går med vinden. Det är ljudvågor som färdas med vinden” - Elev 6B 

 

I exemplet med elev 6B beskrev hen ljud likt vågor på havet som färdas upp och ner. 

Eleven menade även att ljudet inte kan passera exempelvis en vägg för att ljudvågorna 

behöver utrymme. Detta tyder på att eleven ansåg att ljud är en enhet som tar upp 

utrymme. Trots användningen av det fysiologiska begreppet ljudvågor kan elevens 
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föreställning inte kategoriseras som vetenskaplig föreställning på grund av beskrivningen 

av ljud som en enhet. 

När det gäller ljudets spridning genom väggar beskrev hälften av eleverna att ljudet endast 

kan gå igenom väggar om det finns hål eller sprickor i väggen. Av dessa var fem av 

eleverna fjärdeklassare och tre sjätteklassare. 

 
Tabell 1 – Elevernas föreställningar huruvida ljud endast kan passera en vägg genom hål  

 Måste finnas hål i väggen Behöver inte finnas hål i väggen 

årskurs 4 5 3 

årskurs 6 3 5 

 

 

“Ljudet kan inte gå igenom, men om det finns något utrymme där det är 

trasigt. Ljudvågorna… det är som vatten, ljudvågorna hittar alltid en utväg 

där det är ett hål eller någonting” – Elev 4B 

 

“Det kanske finns några hål där det går igenom” - Elev 6D 

 

Att eleverna resonerar att ljud endast kan färdas genom hål i en vägg är en antydan att de 

ser ljud som en enhet som behöver ha utrymme för att kunna spridas. 

 
5.1.3 Elevers förståelse för begreppet ljudvågor 

I intervjuerna nämnde strax över hälften av eleverna begreppet ljudvågor. Elevernas 

föreställningar utifrån detta begrepp kan dock både kopplas till både vetenskapliga 

föreställningar och vardagsföreställningar. Kategoriseringen sker efter tematisk analys, 

huruvida resonemangen kan kopplas till vetenskapliga teorier gällande ljud.  

 
Tabell 2 - Elevernas användning av begreppet ljudvågor 

 
Elever som använder begreppet 

ljudvågor 

Elever som inte använder 

begreppet ljudvågor 

årskurs 4 2 6 

årskurs 6 7 1 

 

Vetenskapliga föreställningar 

I samband med att eleverna fick rita hur ljud sprider sig, ritade och beskrev fyra (Elev 4B, 

Elev 6B, Elev 6C och Elev 6F) av dessa ljudvågor likt ett tryck i luften. Samtliga fyra 

elevers bilder kan illustreras utifrån Elev 4B:s bild (se figur 4). Dessa bilder kan tolkas 

som ett tryck i luften genom förtätningar och förtunningar vilket därmed kan antas ha sin 

grund i vetenskapligt tankesätt. 
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Figur 4 - Elev 4B:s blid av hur ljudet sprid via ljudvågor 

 

Vardagsföreställningar 

Av de nio elever som beskrev ljud i form av ljudvågor, beskrev fyra av dessa ljudvågor 

likt vågor på havet. I intervjun med Elev 6D beskrev hen att om man skulle kunna se 

ljudet, skulle det se ut som vågor bestående av ljud som ett eget ämne. Dessa vågor, 

bestående av ljud, färdas upp och ner med hjälp av vinden (se figur 5). Hen liknar dessa 

vågor med vågor på havet. 

 

 
Figur 5 - Elev 6D:s bild av ljudmolekyler i en ljudvåg 
 

Den nionde eleven, Elev 6G, som varken beskrev ljudvågor likt förtätningar och 

förtunningar eller havsvågor, liknade istället ljudet utifrån staplar. Hen menade att ljudet 

är i form av en enhet, likt staplar som färdas genom luften (se figur 6). 

 

  
Figur 6 – Elev 6G:s beskrivning av ljudvågor 

 

I intervjuerna nämnde mer än hälften av eleverna begreppet ljudvågor. Ett begrepp som 

flera av dessa elever dock inte kunde förklara på ett korrekt sätt. En tydlig association hos 

eleverna var att ljudvågor liknande vågor på havet. Detta var en bild som även eleverna 

som inte nämnde begreppet ljudvågor ritade. Ljudvågor är ett begrepp som därför i 

undervisningen kan skapa svårigheter i förståelsen av att ljud inte är en enhet som färdas 

i vågor, likt figur 5. Genom att benämna ljud som ljudvågor kan elevernas 

vardagsföreställningar om ljud i likt havsvågor bestå. 

 

5.2 Elevers föreställningar vad som påverkar ljudets hastighet 

Hastighet påverkas av ljudstyrkan 

Utifrån frågan om vad som påverkar ljudets hastighet i luft beskrev tio av de sexton 

tillfrågade eleverna att ljudstyrkan påverkar ljudets hastighet. Fem av eleverna ansåg att 

ljudstyrkan inte har någon påverkan på hastigheten. En av eleverna kunde inte svara på 

frågan vad som påverkar hastigheten.  
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Tabell 3 - Föreställningen att ljudets hastighet påverkas av ljudstyrkan. 

Ljudstyrkan påverkar ljudets hastighet 

 
Ja Nej Vet ej 

årskurs 4 5 2 1 

årskurs 6 5 3 0 

 

Utifrån den felaktiga föreställningen, att ljudets hastighet påverkas av ljudstyrkan, 

motiverade några av eleverna sitt svar på följande sätt: 

 

“Det går lite snabbare för då pratar man högre och då ekar det mer och då 

går ljudet snabbare” - Elev 4C 

 

“Om man skriker skulle man höra ljudet snabbare, för då ger man ut mer kraft 

och då kommer det snabbare än om man pratar vanligt” - Elev 4F 

 

“… för att om man höjer rösten kanske ljudvågorna blir större och ju större 

de är desto snabbare går dem” - Elev 6F 

 

Högt i elevernas resonemang betyder ljudstyrkan, att en stark ljudstyrka ökar ljudets 

hastighet. Eleverna fick i frågan om ljudets hastighet exemplet huruvida rösten från en 

person som skriker eller viskar skulle spridas snabbast.  

 

Hastighet i olika medier 

Utifrån ljudets hastighet i olika medier jämfördes hastigheten utifrån två olika medier, 

vatten och luft. Även frågan om elevers tankar om ljud kan spridas i vakuum ställdes. 

Samtliga elever uttryckte att det fanns skillnader i ljudets hastighet i vatten och luft. I 

jämförelsen med vakuum och luft varierade dock elevernas föreställningar.  

 

Fjorton av de intervjuade eleverna ansåg att ljud kunde spridas i vatten. Elev 4H, 

resonerade utifrån att ljud inte kunde höras i vatten för att ljudet försvinner i vattnet. Hen 

uttrycker att ljudet därför inte kan spridas i vatten. De fjorton elever som menade att ljud 

kan spridas i vatten ansåg samtliga att ljudets hastighet är långsammare i vatten än luft. 

Detta utifrån att vatten, i flera av intervjuerna, benämns som tjockare än luft och därmed 

skapar motstånd för ljudets spridning.  

 

“Ljudet går genom vatten, men det är svårare…. för att vatten är tjockare än 

luft och då blir det svårare att ta sig fram” - Elev 4E 

 

“Vattnet är så tungt att ljudvågorna inte kommer fram lika enkelt (som i luft) 

Det är som ett hinder, så det tar längre till att komma fram för att de stannar 

upp lite” - Elev 6F 

 

Flera av eleverna drog dessa slutsatser om att ljudet skulle stoppas upp av vattnet utifrån 

egna erfarenheter att det går långsammare att gå i vatten än på land. De menade att 

eftersom vattnet stoppade upp deras rörelser är detta även någonting som sker med ljudet. 

Denna koppling antyder att de såg ljud som en enhet som behöver trycka undan 

masspartiklarna i de mediet ljudet ska färdas i. 
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En annan motivering, förutom att vattnets densitet, är att hastigheten skulle vara 

långsammare i vatten än i luft på grund av en annan tyngdkraft i vatten. Elev 6B uttryckte 

att ljudet skulle ha lägre hastighet på grund av att ljudet istället åker ner mot botten, detta 

på grund av tyngdkraften. Att ljudet hastighet påverkas av att ljudet skulle åka mot botten, 

av exempelvis ett hav anser även Elev 6E och Elev 4F. “Ljudvågorna dras nedåt mot 

botten.” - Elev 6E. Tabellen nedan beskriver elevernas resonemang kring varför de anser 

att ljudets hastighet skulle vara lägre i vatten än i luft. En av eleverna finns utifrån hens 

resonemang representerad i två av kategorierna.  

 
Tabell 4 - Vardagsföreställningen att ljudet har lägre hastighet i vatten än i luft.  

Ljudets hastighet är lägre i vatten än luft, på grund av: 

 
densiteten tyngdkraften annan föreställning 

årskurs 4 5 0 1 

årskurs 6 6 3 0 

 

När det gäller frågan om ljud kan spridas i vakuum, gavs rymden som ett förslag vid 

intervjutillfällena. Detta för att ge eleverna ett konkret exempel var vakuum förekommer. 

Utifrån intervjun ansåg elva av de sexton eleverna att ljud kan spridas i vakuum. 

Resterande fem elever menade att ljud inte kan spridas i vakuum. Detta utifrån följande 

argument: 

 

“Nej för det finns ingen vind som kan sprida ljudet, så då kan det inte höras” 

- Elev 6C 

 

“Nej eftersom det inte finns någon luft där så kan inte ljudet komma fram” - 

Elev 6D 

 

Utifrån dessa två citat beskrev båda att det beror på avsaknaden av något i vakuum som 

gör att ljud inte kan spridas. I Elev 6C:s citat påverkar vind huruvida ljud kan sprids. Det 

är också vad hen menade i ett tidigare resonemang att ljudet i luft färdas med vind. Utifrån 

Elev 6D:s resonemang beror ljudets spridning om luft finns. Detta visar att eleven vet att 

ljud inte kan höras i vakuum på grund av att vakuum inte består av något. Samtidigt har 

inte eleven förståelsen att ljud kan spridas utan luft, då eleven ansåg att ljud behöver 

luftbubblor för att spridas i vatten. 

 

Av de eleverna som menade att ljud kan spridas i vakuum uttryckte flera av dessa att 

ljudet inte skulle färdas på samma sätt och ha samma hastighet i luft och vakuum, detta 

beroende på tyngdkraften. Hos eleverna som hade föreställningen att ljud kan spridas i 

vakuum varierande resonemangen hur hastigheten skulle påverkas. Ett resonemang för 

att ljudets hastighet skulle vara lägre i vakuum beskrivs i följande citat: 

 

“Det skulle gå långsammare för att ljudet svävar iväg för att det inte finns 

någon tyngdkraft” - Elev 4G 

 

Det enda argumentet för att hastigheten skulle vara högre i vakuum än luft hade Elev 6E. 

Hen uttryckte att ljudet dels skulle spridas snabbare än i luft samt kunna färdas längre.  
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“Ljudet går väldigt fort och färdas långt eftersom det inte finns något i 

vakuum som kan stoppa det” - Elev 6E 

 

Denna uppfattning antyder på att eleven förstår att vakuum inte består av någon materia. 

Resonemanget gör det dock tydligt att eleven anser att ljud är en enhet som har en 

hastighet som blir långsammare ju tätare mediet är. Ett resonemang eleven även hade 

gällande vatten men då menade att det samtidigt berodde på vattnets tyngdkraft. 
 

Tabell 5 - Hastigheten i vakuum jämförd mot hastigheten i luft. 
 

ljudets hastighet är 

högre 

ljudets hastighet är 

lägre 

ljudets hastighet är 

densamma 

årskurs 4 0 5 1 

årskurs 6 1 2 2 

 

  

5.3 Skillnader på elevers föreställningar om ljud i årskurs 4 och årskurs 6 

 
5.3.1 Ljudets spridning 

Hur ljud sprids, visades utifrån resultatet kunna kategoriseras utifrån två 

huvudföreställningar. Ljud sprids genom energi eller tryck i luften samt ljud är en enhet 

som sprids. Utifrån dessa två föreställningar visar det sig att det inte går att urskilja någon 

större skillnaden hos eleverna i årskurs 4 och årskurs 6. Bland eleverna i årskurs 6 menade 

två av eleverna att ljud var ett tryck eller energi i mediet. I årskurs 4 hade en av eleverna 

denna vetenskapliga föreställning. Resterande elever, sex från årskurs 6 och sju från 

årskurs 4 menade att ljud var en enhet.  

 

När det gäller begreppet ljudvågor, som nio av sexton elever nämner, är årskurs 6 den 

överrepresenterade årskursen. Av de nio som nämner begreppet återfanns sju av dessa i 

årskurs 6 och endast två i årskurs 4. Detta kan tolkas utifrån att eleverna i årskurs 6 hade 

haft undervisning om ljud på mellanstadiet, något eleverna i årskurs 4 inte har fått vid det 

aktuella tillfället. Utifrån bilderna eleverna har ritat går det tolka att endast en av eleverna 

i årskurs 4 (se figur 2) har ritat ljudvåg utifrån förtätningar och förtunningar. Av de sju 

som nämnde begreppet ljudvåg i årskurs 6 är denna siffran tre av sju.  

 
5.3.2 Ljudets hastighet 

När det gäller föreställningen om att ljudets hastighet beror på ljudstyrkan visar resultatet 

att det inte går att urskilja några skillnader utifrån årskurserna. Jämförelsen mellan 

årskurserna (se tabell 4) visar att fem av åtta elever i de båda årskurserna ansåg att 

ljudstyrkan är en påverkande faktor gällande ljudets hastighet.  

 

I resultatet gällande olika mediers påverkan på ljudets hastighet, ansåg samtliga som 

beskrev att ljud kan höras i vatten, att ljudets hastighet är lägre i vatten än i luft. Utifrån 

de resonemang som framkom under intervjuerna visade det sig att antalet elever som 

uttryckte att hastigheten påverkas av vattnets densitet var liknande i både årskurs 4 och 

årskurs 6. Utöver densiteten framkom även resonemanget att hastigheten är beroende på 

att vatten har en annan tyngdkraft än luft. Detta resonemang fanns hos tre av eleverna i 

årskurs 6 men inte hos någon av eleverna i årskurs 4. 
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Resultatet visar att elever i årskurs 4 och 6 har liknande tankar om att ljud kan spridas i 

vakuum. I årskurs 4 menade två elever att ljud inte kan spridas i vakuum. I årskurs 6 var 

denna siffra tre. Resterande elever, elva stycken, menade att ljud kan spridas i vakuum. I 

årskurs 6 varierade svaren hur eller om hastigheten skulle påverkas i förhållande till 

hastigheten i luft. I årskurs 4 svarade däremot fem av sex elever att ljudet skulle spridas 

långsammare. 

  



  
 

19 

6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt jämförs och diskuteras resultatet av elevernas föreställningar om ljud 

utifrån den tidigare nämnda forskningen inom området. Avsnittet är indelat utefter de tre 

forskningsfrågorna: Ljudets spridning, Ljudets hastighet och Skillnader i föreställningar 

mellan elever i årskurs 4 och årskurs 6. 

 
6.1.1 Ljudets spridning 

Som framgår av resultatet finns det flertalet vardagsföreställningar hos eleverna som inte 

kan anses ha en vetenskaplig grund. Elevernas föreställningar går därför att kategorisera 

i de två kategorierna vetenskapliga föreställningar och vardagsföreställningar som Sözen 

och Bolat (2016) samt Sjøberg (2010) benämner. Några av dessa föreställningar går att 

återfinna i tabell 2. Flera av eleverna beskrev under intervjuerna att ljud var något som 

var svårt att förklara och förstå, detta kan relateras till Carrier m.fl. (2012) samt Sözen 

och Bolat (2016) som beskriver ljud som ett väldigt abstrakt ämne för elever. Att flera 

elever hade felaktiga föreställningar kan ses utifrån Sjøbergs (2010) och Brooks och 

Brooks (1999) perspektiv att vi människor försöker förstå vår omvärld och därför försöker 

skapa egna förklaringar på varför och hur saker och ting sker. Därför kan flera av 

elevernas förklaringar ses bygga på sambandet mellan deras försök att skapa individuella 

förklaringar och deras tidigare erfarenheter. Erfarenheter är även något Sjøberg (2010) 

nämner som en vanlig orsak till att vardagsföreställningar uppkommer. 

 

De vetenskapliga föreställningarna om ljudets spridning kunde identifieras hos tre av 

eleverna. Detta utifrån tolkningen att de hade förståelse för att ljud inte består av en enhet 

utan är förflyttningar i mediet, exempelvis i luften. Detta i enlighet men Bodéns m.fl. 

(2001) beskrivning att ljud uppstår genom förskjutningar av mediets masspartiklar genom 

rörelseenergi. Bodéns m.fl. (2001) beskrivning av ljud kan relateras till elev 6A:s 

föreställning att ljud är luft som flyttar på sig med hjälp av energi.  

 

Den vardagsföreställning som framkom tydligast hos eleverna var att ljud är en enhet. 

Eleverna beskrev exempelvis att ljud består av ljudmolekyler som sprider sig i mediet. 

Resonemang likt elevernas återfinns dels hos vetenskapsmän genom historien enligt 

Andersson (2008) och West (2008) men även i studier med elever (Linder, 1992; Esach, 

Lin & Tsai, 2016; Linder & Erickson, 1989). Hur ljud i form av en enhet skulle sprida sig 

varierar bland eleverna i denna studie. Dock liknar elevernas svar forskningens 

beskrivning av vanliga vardagsföreställningar. Ett av resonemangen beskrev likt Linder 

och Erickson (1989) att ljudet flyttar sig genom att pressa undan molekylerna i mediet. 

Även resonemanget att ljud är beroende av mediets molekyler var ett svar som framkom 

under intervjuerna. Exempelvis utifrån Elev 4B:s resonemang att ljud är en enhet som är 

instängt i luftbubblor. Resonemanget kan tolkas utefter att eleven menar att ljud är 

instängt i molekylerna i luften. En vardagsföreställning som även gick att utläsa genom 

Anderssons (2008) studie med elever. Vidare menar Andersson (2011) att detta även är 

tankar som funnits genom historien, med resonemanget att ljudet skulle spridas genom 

att befinna sig i luftfyllda kroppar. I resonemanget med luftbubblorna menade eleven även 

att detta var färdsättet för ljud även i vatten. Vilket kan ses utefter vardagsföreställningen 

West (2008) beskriver gällande att ljud färdas i luftbubblor i vatten. Resonemanget skulle 

kunna ses som att eleven resonerar utifrån att luftmolekyler är det enda sättet för ljud att 

färdas.  
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I förklaringar om ljud som en enhet återfanns vardagsföreställningarna att ljud sprids i 

form av bokstäver och noter. Dessa förklaringar kunde eleverna inte utveckla vidare och 

är inget som kan återfinnas i den tidigare nämnda litteraturen om vardagsföreställningar. 

Tolkningen utifrån dessa kan dock ses i relation till Sjøbergs (2010) påstående att 

vardagsföreställningar bygger på erfarenheter. Föreställningen av ljud som bokstäver 

anser jag skulle kunna ha sitt ursprung i att eleven drog paralleller med erfarenheter att 

ljudning av bokstäver bildar specifika ord. Ljud i form av noter anser jag även det kunna 

grunda sig på elevens erfarenhet. Eleven har troligtvis stött på noter i samband med musik 

och associerar ljud med noter. 

 

Skolverket (2017) beskriver att undervisningen i ljud ska utveckla elevernas förståelse 

för att ljud kan spridas i olika medier. Som Strutt (2011) nämner kopplas ljudets spridning 

dock oftast till ljudets spridning i luft. Detta var även något som var tydligt i intervjuerna. 

Eleverna hade svårare att förklara om eller hur ljud kunde spridas i andra medier än luft. 

Resultatet som presenteras i tabell 1 visar att hälften av eleverna menade att ljud endast 

kan spridas genom en vägg om den har hål eller sprickor. En missuppfattning som både 

Mazen och Lautrey (2003) och Andersson (2008) beskriver som en vanlig 

vardagsföreställning hos elever. Utifrån föreställningen att ljud kräver hål eller springor i 

väggen för att spridas kan elevernas föreställningar relateras till Anderssons (2008) 

resonemang kring ljud som en substans. Detta kan antyda att eleverna från början såg ljud 

som en substans som behöver utrymme för att kunna spridas. Resonemanget kan ses i 

samband med att flera elever beskriver ljud som en enhet som sprider sig antingen i 

mediets molekyler eller trycker undan dessa. I båda sammanhangen skulle utrymme 

behövas för att ljudet skulle kunna spridas genom en vägg. 

 

I tabell 3 beskrivs att nio av eleverna använde begreppet ljudvågor, av dessa var det endast 

fyra som beskrev eller ritade ljudvågor likt West (2008) beskrivning av ljudvågor som 

mönster av förtätningar och förtunningar. Exempel på detta återfinns i figur 2. Som Pina 

och Messer (2001) nämner är en vanlig vardagsföreställning att elever förknippar 

begreppet ljudvågor likt vågor på havet. Vilket är en vardagsföreställning som även går 

att utläsa i denna studie, där fyra elever som använde begreppet ljudvågor liknade dessa 

med vågor på havet. Denna koppling kan relateras till Pine och Messers (2001) 

beskrivning gällande elevers semantiska fel inom naturvetenskapen. Det innebär att 

elevernas felaktiga uppfattningar om begreppet ljudvågor kan ses grunda sig på språkliga 

förvirringar eller begränsningar. Användningen av begreppet visar att eleverna har 

kommit i kontakt med begreppet tidigare men språkligt associerar det utifrån ett annat 

sammanhang, vågor på havet. Associationen kan därför anses bygga på tidigare 

erfarenheter. För att eleverna ska kunna få en förståelse för innebörden av ljudvågor 

behöver begreppet förklaras ytterligare för dem. Detta kan relateras med Sjøbergs (2010), 

Anderssons (2001) och Vygotskijs (1978) förklaringar att lärandet även måste ske utifrån 

sociala, språkliga och kulturella sammanhang, genom att teorier och begrepp behöver 

förklaras utifrån ett socialt sammanhang.  

 
6.1.2 Ljudets hastighet 

I tabell 4 går det att utläsa att tio av eleverna ansåg att ljudets hastighet skulle påverkas 

av ljudstyrkan. Att eleverna ansåg att en högre ljudstyrka skulle sprida ljudet snabbare 

går i enlighet med vad Andersson (2011) beskriver kring tankar som funnits redan på 

400–350 f.kr av Aristoteles och Platon. Även Wests (2008) benämning av vanliga 

vardagsföreställningar beskriver samma missuppfattning som de tio eleverna i denna 

studie hade. Eleverna menade bland annat att en högre ljudstyrka skulle göra att ljudet 

fick mer kraft och då öka hastigheten. Resonemanget anser jag skulle kunna relateras till 
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elevernas erfarenheter i andra sammanhang, att ju mer kraft man stöter till ett föremål 

med desto högre hastighet får föremålet. Detta kan ses utifrån Pine och Messers (2001) 

förklaring gällande övergeneraliserade regler. Vilket innebär att vardagsföreställningen 

beror på hur något fungerar i ett annat sammanhang, som dock inte går att generalisera. 

 

Som Strutt (2011) och West (2008) beskriver påverkar mediet ljudets hastighet. Detta 

utifrån hur täta molekylerna är i förhållande till varandra. Detta är något som eleverna i 

studien hade motsatt resonemang om, vilket West (2008) nämner är en vanlig 

vardagsföreställning hos elever. Att ljud kan höras i vatten var något som 14 av eleverna 

uttryckte. Eleverna relaterade till tidigare erfarenheter, då flera av dem berättade exempel 

på när de hade hört ljud i vatten. Eleverna menade dock till skillnad från Strutt (2011) och 

West (2008) att ljud skulle spridas långsammare i vatten på grund av vattnets motstånd. 

Ett exempel som kan ses utifrån att flera elever menade att ljudet skulle spridas 

långsammare i vatten, detta på grund av erfarenheter de hade att de inte kan gå lika snabbt 

i vatten som på land. Som går att utläsa i tabell 5 beskrev flera elever att ljudets hastighet 

skulle vara lägre i vatten än i luft på grund av att vatten har högre densitet än luft. Detta 

kan därmed relateras till att West (2008) beskriver att elever ofta har en omvänd ordning 

gällande ljudets hastighet i olika medier. En annan vardagsföreställning som också 

framkom var att ljudets hastighet i vatten skulle påverkas av tyngdkraften. En 

föreställning som inte kunde återfinnas i studiens tidigare nämnda forskning gällande 

elevernas vardagsföreställningar. Vardagsföreställningen menar jag dock kunna relateras 

till att eleverna ser vatten som en tyngre massa än luft. 

 

Resonemanget att ljud skulle kunna spridas i vakuum framkom av majoriteten av 

eleverna. Till skillnad från jämförelsen mellan luft och vatten, varierade elevernas svar 

om hastighetens påverkan. En elev hade liknande resonemang likt vatten, att ju högre 

densitet i mediet ju lägre är hastigheten. Ljudet skulle därför ha högre hastighet i 

vakuum än i luft. Vissa elever menade istället att ljudets hastighet skulle vara lägre i 

vakuum än luft, på grund av associationen mellan vakuum, rymden och tyngdkraften. 

Flera av eleverna hänvisade då till att ljud på grund av tyngdkraften skulle sväva iväg 

likt objekt i rymden, vilket enligt eleverna skulle resulterar i att ljudet därmed skulle 

färdas långsammare i vakuum. Resterande elever ansåg att det inte är någon skillnad på 

vakuum och luften, ljudets hastighet skulle enigt dem vara densamma i vakuum och i 

luft. Sammanfattningsvis menar jag att resonemangen av elevernas svar visar att de har 

varierande kunskaper om att vakuum inte består av materia. Detta kan därför anses 

påverka resultatet gällande elevernas förståelse för att vakuum inte kan sprida ljud. 

 
6.1.3 Skillnader i föreställningar om ljud mellan elever i årskurs 4 och 6 

I sammanställningen av resultatet går det inte urskilja några större skillnader i 

föreställningarna mellan eleverna i årskurs 4 och årskurs 6. Eleverna hade liknande 

föreställningar om ljudets spridning samt vad som påverkar ljudets hastighet. Tolkningen 

utifrån detta är att flera av eleverna i årskurs 6 har kvar flera av sina vardagsföreställningar 

de hade innan undervisningen om ljud. Dessa kan även urskiljas i de föreställningar som 

eleverna i årskurs 4 besatt. Föreställningar kan ses utifrån elevernas meningsskapande av 

sin omvärld, vilket Sjøberg (2010) och Andersson (2012) beskriver att människan gör 

från starten av sitt liv. Att flera av elevernas resonemang var liknande kan tolkas utifrån 

att vardagsföreställningar enligt Vygotskij (1978) och Dysthe (2010) utvecklats utifrån 

ett socialt sammanhang. 

 

Skillnaden som dock går att urskilja i svaren hos eleverna är användningen av 

fysiologiska begrepp. Eleverna i årskurs 6 använde begreppen ljudvågor och tyngdkraft i 
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större utsträckning än eleverna i årskurs 4. Det kan tolkas bero på att eleverna i årskurs 6 

hade vid intervjutillfällena kommit längre i sin fysikutbildning än eleverna i årskurs 4. 

Eleverna hade troligtvis fått höra begreppen under fysikundervisningen. Trots 

användningen av begreppet ljudvågor, visade det sig att flera elever inte hade en korrekt 

tolkning av begreppet då de liknade ljudvågor likt vågor på havet. Eleverna hade i och 

med detta behållit sina felaktiga föreställningar, vilket enligt Pine och Messer (2001) 

skapar svårigheter i undervisningen då vardagsförställningarna riskerar att kvarstå och 

fördjupas ytterligare.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Resultatet om elevernas föreställningar om ljud grundar sig på enskilda elevintervjuer. 

Intervjuerna genomfördes med sammanlagt 16 elever. För att kunna se skillnader och 

likheter mellan årskurser genomfördes intervjuerna med lika många elever från årskurs 4 

som i årskurs 6. Urvalet baserade sig på vad Denscombe (2018) benämner som 

bekvämlighetsurval. Detta gjordes i och med att dessa skolor ansågs vara lättast att få 

kontakt med då jag hade haft min verksamhetsförlagda utbildning i dessa två klasser. För 

att säkerställa att antal elever som intervjuades skulle räcka till studiens trovärdighet 

användes det tidigare nämnda kumulativa tillvägagångssättet. Tillvägagångssätt som 

Denscombe (2018) beskriver att antal intervjupersoner utökas i studiens gång tills dess 

att den insamlade informationen anses tillräcklig. Utifrån tidsperspektiv och mättnad 

gällande den insamlade informationen, ansågs under insamlingen av empirin, att de 16 

deltagande elevernas resultat skulle vara tillräcklig för att svara på studiens 

frågeställningar. 

 

I och med att jag redan innan intervjutillfället kände eleverna anser jag att detta gjorde att 

eleverna kände sig bekväma vid situationen och vågade svara på frågor som de var osäkra 

på. Att intervjuaren är bekant med de som intervjuas uttrycker även Trost (2010) 

underlättar för att intervjun ska kunna ske på ett avslappnat sätt. Genom att intervjuerna 

genomfördes enskilt kunde jag säkerställa att resultaten baseras på den enskilde elevens 

uppfattning. Vid gruppintervjuer hade annars elevers svar kunnat påverkats av de andra 

elevernas. Att jag använde mig av semi-strukturerade intervjuer gjorde att jag kunde ställa 

följdfrågor till eleverna och därigenom få en djupare förståelse för deras svar och tankar. 

De semi-strukturerade intervjuerna gjorde dessutom att jag kunde variera ordningen på 

frågorna utefter elevernas svar. I och med intervjuguiden kunde jag säkerställa att 

samtliga frågor dock ställdes till alla elever. För att komplettera intervjuerna fick eleverna 

dessutom rita bilder, vilket gjorde att de muntliga resonemangen kunde stärkas eller 

förkasta utifrån bilderna. Något som hade kunnat förbättra kvaliteten på intervjuerna är 

om frågorna hade testats innan, så kallade pilotintervjuer. Genom pilotintervjuer hade 

intervjufrågornas kvalité kunnat säkerställas innan insamlingen av material genomfördes. 

På grund av tidsbrist kunde dessa dock inte genomföras.  

 

I och med att intervjuerna spelades in bidrog detta till att resultatet av studien görs 

trovärdigare. Vilket även är något Kvale och Brinkmann (2014) nämner gällande att öka 

en studies tillförlitlighet. Detta medförde att intervjuerna kunde lyssnas på flera gånger 

samt transkriberas. Vilket säkerställde att inga svar missades eller glömdes bort. 

Inspelningarna och transkriberingarna bidrog dessutom till att eleverna kunde citeras 

ordagrant. Under intervjutillfällena märktes att ingen av eleverna verkade påverkas av 

faktumet att intervjuerna spelades in.  
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7 Slutsats och vidare studie 

Slutligen går det utifrån studiens resultat urskilja flera vardagsföreställningar hos eleverna 

i årskurs 4 och årskurs 6 gällande ljudets spridning. Bland annat att ljud ses som en egen 

enhet, en ljudmolekyl. Dessa resonemang var även någonting som kunde urskiljas som 

vanliga vardagsföreställningar i tidigare forskning på området. Bland de vetenskapliga 

föreställningarna om ljudets spridning återfanns endast tre resonemang om att ljud består 

av förflyttningar i mediet. Ljudets hastighet var även ett område där felaktiga 

föreställningar kunde identifieras. Eleverna ansåg till stor del att ljudets hastighet både 

påverkades av ljudstyrkan och mediets densitet. Gällande hastigheten hade flertalet elever 

en omvänd ordning gällande hastigheten i olika medier, detta beroende på att de 

resonerade utifrån att en högre densitet ger en lägre hastighet. I avseende på skillnader i 

föreställningar mellan årskurs 4 och årskurs 6 visar resultatet att inga större skillnader kan 

påvisas förutom användningen av fysikaliska begrepp, dock ofta på ett felaktigt viss. 

 

Efter avslutat studie väcktes ytterligare tankar kring elevernas vardagsföreställningar, 

denna gång utifrån lärares undervisningsperspektiv. Vidare studier gällande elevers 

föreställningar om ljud skulle därför kunna göras genom att observera och intervjua lärare 

om hur de bemöter vardagsföreställningar och utformar undervisningen därefter.
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Bilagor 

Bilaga A – Sammanställning av elevcitat utifrån kategoriseringen 

 
Kategorisering av elevcitat. 
 

Elevcitat utifrån vetenskapliga 

föreställningar 

Elevcitat utifrån vardagsföreställningar 

 

Ljudets 

spridning 

  

“Det går genom luften, är det 

inte någon energi?... Det är 

som vanlig luft som flyttar på 

sig med energi” - Elev 6A 

“Ljud är molekyler, ljudmolekyer som 

flyger i luften, som en fågel” - Elev 4G  

“Ljud är ett tryck eller något 

som går därifrån (från 

stämgaffeln) till örat, det är 

för att den skakar”- Elev 4A 

“Ljudet kan inte gå igenom (väggen), men 

om det finns något utrymme där det är 

trasigt. Ljudvågorna... det är som vatten, 

ljudvågorna hittar alltid en utväg där det 

är ett hål eller någonting” - Elev 4B 

“Det är ljudvågor som består 

av luft. Det kanske är 

upprepningar, det kanske 

går en gång sen så kommer 

det fler och fler.” - Elev 6F 

“Ljud består av molekyler som binds ihop i 

en våg [...] Ljudet går med vinden” - Elev 6D 

 
“Det (ljudet) går genom luften […] pressar 

undan luften och studsar mellan” - 4E 

 
“Ljudet är osynligt men skulle man se det 

skulle det se ut som bokstäver, till exempel ett 

A.” - Elev 4C  
 

“De (ljudet) går genom luften, de passerar 

mellan molekylerna (luftmolekylerna) - Elev 

6G 



  
 

II 

Bilaga B - Missivbrev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga C - Intervjuguide  

 

Intervjufrågor 

Vad är ljud för något? 

  

Hur kommer det sig att du kan höra när någon pratar? 

  

Hur färdas ljudet till ditt öra? 

- Hur färdas ljudet från stämgaffeln till ditt öra genom rummet? 

  

Varför hör man ljudet från stämgaffeln även några sekunder efter man har slagit på 

stämgaffeln? 

  

Kan ljudet gå igenom en vägg? 

- Varför/Varför inte? 

- Hur? 

  

Kan man höra ljud i vatten, tex när man badar och har huvudet under vatten? 

- Varför/Varför inte? 

• Hur? 

• Låter ljudet annorlunda i vatten och i luft? 

▪ Varför/Varför inte? 

  

Kan man höra ljud i rymden? 

- Varför/varför inte? 

• Hur? 

• Låter ljudet annorlunda i rymden och i luft? 

▪ Varför/Varför inte? 

  

Är det någon skillnad på hur ljudet går från ljudkällan till örat i luft än i vatten? I rymden? 

- Varför/varför inte? 

  

Vad är det som påverkar hur snabbt ljudet färdas? 

- Påverkar ljudstyrkan ljudets hastighet? 

  

Rita en bild på hur ljud färdas från stämgaffel ut i rummet. 

 


