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Abstrakt 
Det har tidigare visat sig att lärare under biologilektioner ofta använder sig av begreppet 
liv som om detta vore ett självklart fenomen (Keeley, 2002) och enligt läroplanen ska 
elever lära sig skilja på levande organismer och icke levande omgivning (Skolverket, 
2011). Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar elever i årskurs 4 har 
om fenomenet liv. Detta för att lyfta fram svårigheter och synliggöra hur undervisningen 
kan anpassas och förbättras med utgångspunkt i elevernas förförståelse. Studien baseras 
på en enkätundersökning som gjordes av sammanlagt 46 elever från två klasser. Därefter 
genomfördes 13 efterföljande intervjuer med elever från de båda klasserna. Det visar sig 
i denna studie att eleverna framför allt använder sig av tio olika kriterier för att bestämma 
om någonting lever eller inte. Dessa är rörelse, kognitiv förmåga, behov av näring, 
växande, skapande av ljud, andning, blodomlopp, färg, behov av vatten och förökning. 
Det visar sig även att eleverna inte konsekvent använder sig av några specifika kriterium 
utan ändrar dessa beroende på organismen. Eleverna i undersökningen anser även att det 
finns olika typer av liv och att organismer kan leva på olika sätt. Det visar sig även att 
flera av elevernas kriterium kan liknas med vetenskapliga teorier om liv, men att olika 
tolkningar av enskilda begrepp ofta leder till att objekt i undersökningen felaktigt 
klassificeras som levande eller döda. 
 
Nyckelord 
Biologi, elevers uppfattningar, liv, levande, kriterier för liv  
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1 Inledning 
Ämnet biologi är läran om de levande organismerna (NE, 2019), något som inte bara 
inkluderar vårt eget liv utan också allt annat liv runtomkring oss. I kursplanen i biologi 
för årskurs 4-6 står det att eleverna i undervisningen ska möta ”Djurs, växters och andra 
organismers liv” (Skolverket, 2018 s.166). Vidare ska undervisningen behandla 
”Samband mellan organismer och den icke levande miljön” (Skolverket, 2018 s.166). 
 
Inom biologin ska eleverna alltså utveckla kunskaper om olika sorters levande organismer 
och lära sig hur dessa samspelar med den icke-levande miljön. För att kunna skildra hur 
levande organismer samspelar med en icke-levande miljö måste elever ha en tydlig bild 
av vad som skiljer dem åt. Att en människa lever vet de flesta elever om, men var gränsen 
går mellan andra levande organismer och icke levande föremål kan ibland vara abstrakt 
och svår att avgränsa. Andersson (2008) beskriver även att barn och ungdomars 
uppfattningar om vad som är levande ibland skiljer sig från vuxnas. 
 
Då detta ämne behandlas blir även elevernas uppfattning av begreppet ”liv” betydande. 
För att bestämma om någonting lever finns en mångd olika definitioner och förklaringar. 
Dessa kriterier behandlats inte i undervisningen under elevernas tidigare år i skolan. Trots 
detta har alla elever en uppfattning om begreppet ”liv” och om någonting lever eller inte. 
Dessa uppfattningar kan ha skapats av elevers egna observationer eller genom att 
generalisera med utgångspunkt från den undervisningen de fått tidigare. Dessa 
uppfattningar kan därför mycket väl se olika ut.  
 
Ordet ”levande” förkommer ofta inom biologiundervisningen i grundskolan och det är 
vanligt att lärare tar detta begrepp för givet (Keeley, 2011). Begreppet riskerar då att 
användas utan reflektion eller eftertanke. En lärare som använder sig av begrepp som 
”levande” eller ”liv” kan då inte vara säker på om elevernas konstruerade bild av bgreppet 
är densamma som det är tänkt att förmedla. Det är inte heller alltid tydligt om en elev har 
förstått begreppet korrekt och Keeley (2011) menar att missförstånd ofta passerar 
obemärkt. När elever använder ett begrepp korrekt i en mening som exempelvis ett djur 
lever, betraktas det ofta som att eleven har en förståelse. Att denna mening är biologiskt 
korrekt behöver däremot inte betyda att eleven har en tillräcklig uppfattning av vad 
begreppet ”lever” innebär (Keeley, 2011). 
 
Med detta arbete vill jag undersöka vilka eventuella olika uppfattningar som kan 
förekomma bland elever i årskurs fyra angående liv och levande organismer. Detta för att 
kartlägga och skapa en bild av elevers egna föreställningar och förkunskaper i ämnet. 
Utifrån resultatet kan lärare få en tydligare bild av hur undervisningen kan anpassas för 
att på bästa sätt planera lektioner på rätt nivå för eleverna.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka vad elever anser som levande och vilka kriterier 
eleverna har för att bedöma detta. Syftet är även att analysera elevernas kriterier och 
förklaringar för att undersöka om några av dessa går att likna med vedertagna 
vetenskapliga teorier. 
 
 

• Vilka kriterier har elever i årskurs 4 för att bedöma om någonting lever eller inte? 
 

• Vilka uppfattningar har elever i årskurs 4 om levande organismer respektive icke 
levande föremål? 
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3 Bakgrund 
 
3.1 Att definiera liv 
Att definiera livet som fenomen är en mist sagt komplicerad uppgift och för forskare är 
det omöjligt att enas om en tillfreddsställande förklaring. Det är inte bara svårt att 
specificera varför någonting anses levande utan eftersom livet även existerar i så ofantligt 
många olika skepnader blir det svårt att kategorisera dem alla inom ett och samma 
begrepp. Ytterligare en svårighet ligger enligt Ruiz-Mirazo, Peretó och Moreno (2002) i 
livets egna förmåga att varieras och att utforska sina egna gränser, vilket ständigt leder 
till undantagsfall av de regler som finns.  
 
En definition kan fylla två olika huvudsakliga syften (Ruiz-Mirazo, Peretó och Moreno, 
2002; Cleland och Chyba, 2002) Det första av dessa syften är att avgränsa eller klassifiera 
ett visst fenomen. Denna typ av definition innehåller oftast beskrivande förklaringar 
bestående av specifika egenskaper och kan benämnas som en deskriptiv definition. (Ruiz-
Mirazo, Peretó och Moreno, 2002). Detta sätt att definiera ett objekt eller fenomen på 
fungerar i viss mån men kan ibland bli problematiskt då även de ord som använd i sjävla 
definitionen kan tolkas olika och kan behöva en egen definition. Cleland och Chyba 
(2002) exemplifierar detta med en definition av vatten. Genom att beskriva olika 
egenskaper hos vatten såsom vått, luktfritt, smaklöst och törstsläckande kan fenomenet 
avgränsas och kännas igen. Det är dock mycket möjligt att andra ämnen besitter samma 
eller liknande egenskaper och därmet kan misstolkas för vatten. Det blir även 
problematiskt och definitionen slutar fungera då vattnet under olika förhållanden kan 
övergå i olika faser såsom ånga, is och flytande. Med detta sätt att skapa en definition 
finns alltså svårigheter i att väga och ta hänsyn till de olika egenskaperna som ska 
beskrivas för ett fenomen samtidigt som möjligheter för förväxling ska elimineras.  
 
Det andra huvudsakliga syftet med en definition menar Ruiz-Mirazo, Peretó och Moreno 
(2002) är att visa på eller förklara ett fenomens mest grundläggande karaktärer och 
mekanismer. Denna typ av definition kan benämnas som essentialistisk definition Ruiz-
Mirazo m.fl., 2002). En sådan typ av definition skulle för ämnet vatten kunna vara att 
vatten är H2O (Cleland och Chyba, 2002). Denna definition lagrar de vetenskapliga 
upptäckter som gjorts för att visa på vattnets grundläggande natur. Cleland och Chyba 
(2002) menar att de försök som gjorts att försöka definiera fenomenet liv kan 
kategoriseras som deskriptiva och går att likna med hur vatten definierades innan 
vetenskapliga upptäckterna om materiens uppbyggnad av atomer och molekyler. 
 
Det finns alltså inget enkelt svar på vad som definierar liv och ett stort problem handlar 
om avsaknad av grundläggande kunskaper om livets uppbyggnad och hur det en gång har 
uppstått. Detta innebär däremot inte att det saknas användbara definitoner och teorier. 
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3.2 Vad säger vetenskapen? 
Ett vanligt åtagande är att livets grund utgörs av celler och att alla kända levande 
organismer består av antingen en eller flera celler. Svårigheterna i att definiera livet 
kvarstår dock och eftersom en cell anses levande kan frågan ställas: Varför klassificeras 
denna som liv? I detta kapitel sammanställs några kända vetenskapliga teorier och 
definitioner för hur livet som fenomen kan betraktas och definieras.  
 
3.2.1 Koshlands sju pelare 
En vanlig modell som används för att identifiera liv är ”the seven pillars” skapad av 
Koshland (2002). Han menar att livet såsom vi känner till det kan förklaras med olika 
”pelare” som utgör grunden för hur det är uppbyggt. Dessa ”pelare” utgörs av sju 
essentiella grunder för hur alla levande system fungerar. Dessa är sammanfattade nedan. 
 
1 Program 
Ett program i detta sammanhang syftar till en organiserad plan (Koshland, 2002). Planen 
beskriver de olika beståndsdelarna som ingår i den levande organismen och hur de 
interagerar med varandra. För det liv vi känner till på jorden sammanfattas programmet 
och förs vidare mellan generationer i vårt DNA. 
 
2 Improvisation 
Allting som lever omges av en miljö bestående av andra levande organismer och icke 
levande företeelser. Denna miljö är omöjlig för en enskild levande individ att kontrollera 
och därför krävs enligt Koshland (2002) en förmåga att ändra programmet. Koshland 
(2002) exemplifierar detta med om ett varmt klimat skulle ändras till ett kallt. Programmet 
skulle då vara mindre effektivt och för artens överlevnad skulle en förändring krävas. 
Detta sker genom mutationer inom de levande organismernas DNA och genom en 
naturlig selektion som tillåter de bäst anpassade programmen för den nuvarande 
situationen att överleva och föras vidare. 
 
3 Uppdelning 
Alla organismer är begränsade till en viss volym. Denna bestämda volym är även 
omringad av en yta kallad membran eller i vissa fall hud (Koshland, 2002). Denna yta 
kan hålla den levande organismens olika beståndsdelar på plats. Eftersom en levande 
organism är beroende av vissa bestämda mängder av dess beståndsdelar och 
koncentrationer av olika ämnen, blir denna avgränsande yta även väsentlig för liv 
Koshland (2002). 
 
4 Energi 
Allt känt liv innefattar någon form av rörelse. Detta kan vara i form av kemiska 
förflyttningar inom en viss organism och i vissa fall även kroppsliga rörelser. I en cell 
sker flera olika kemiska reaktioner och molekyler från yttre miljön tas in och omvandlas. 
För att detta ska vara möjligt krävs att systemet är öppet och kapabelt till metabolism. 
Denna pelare handlar alltså om kapabiliteten att ta in energi från den yttre världen för att 
möjliggöra för kemiska reaktioner och förflyttningar inuti den levande organismen 
(Koshland, 2002). Den vanligaste energikällan på Jorden är solen (Koshland, 2002). 
 
5 Regeneration 
Eftersom alla levande organismer och dess olika beståndsdelar befinner sig i en konstant 
process av rörelser, påfrestas de olika elementen. Detta leder så småningom till att alla 
levande organismer slits och bryts ned. För att undvika att livet, så som vi känner till det, 
helt ska upphöra måste det därför finnas en regeneration (Koshland, 2002). Detta kan 
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betraktas ur flera olika perspektiv. Ett slitage kan uppstå inom en viss organism och dess 
organ som exempelvis ett hjärta. Den levande organismen kan då byta ut proteiner som 
behövs för att öka dess livslängd (Koshland, 2002). 
 
Regenerationen kan även ses ur ett annat perspektiv. På grund av den regeneration som 
sker inom en levande organism, uppstår även åldrande. Det liv som vi känner till på jorden 
kan då istället ”starta om” (Koshland, 2002). Detta kan ske genom celldelning eller i 
människans fall genom födseln av ett spädbarn (Koshland, 2002).  
 
6 Anpassningsförmåga 
Den tidigare nämnda förmågan att improvisera genom att förändra programmet genom 
mutation och en naturlig selektion kan ses som en del av denna pelare (Koshland, 2002). 
Han menar dock att en evolutionär förändring kan vara för långsam och att ett liv därför 
behöver kunna anpassa sig på flera sätt utan att ändra programmet. Anpassningsförmågan 
är därför snarare en del av programmet än en ändring. Denna förmåga blir reaktioner på 
omgivningen och fungerar som överlevnadsmekanismer. En människa kan känna av 
hunger när hon behöver mat och ett träd kan släppa sina löv under vissa årstider. 
 
7 Avskildhet 
Eftersom en mängd olika kemiska reaktioner och förflyttningar samtidigt inom en 
organism, måste någon form av ordning eller organisering ske av dessa. Denna 
organisering kan ses som vägar där olika ämnen transporteras för att nå en specifik 
destination. 
 
3.2.2 Darwinistisk definition 
Ett annat sätt att se på liv är genom definitionen ”Life is a self-sustained chemical system 
capable of undergoing Darwinian evolution.” (Cleland och Chyba, 2002 s.388). Denna 
definition kallas enligt Cleland och Chyba, (2002) för kemisk Darwinistisk definition och 
figurerar som NASA:s arbetsdefinition (Ruiz-Mirazo, Peretó och Moreno, 2002). På 
svenska kan definitionen översättas som: ”livet är ett självunderhållande kemiskt system 
kapabelt av Darwinisktisk evolution”.  
 
Med denna definition får den ”Darwinistiska evolutionen” en betydande roll. En av 
upphovsmännen till denna definition vid namn Gerald Joyce utvecklar detta i en intervju 
med Astrobiology magazine. Begreppet innefattar och ligger till grund för en mängd olika 
egenskaper av vad som kategoriserar livet (Mullen, 2013). En Darwinistisk evolution 
skulle inte vara möjlig utan självreplikation eller reproduktion och inte heller egenskaper 
som metabolism, fotosyntes eller lagring av energi. Dessa egenskaper är strategier för 
anpassning som genom evolutionen har möjliggjorts (Mullen, 2013). Joyce menar också 
att för att en organism ska vara kapabel av denna darwinistiska evolution krävs ett flöde 
av energi som stödjer replikationsprocesserna. På detta sätt samlar denna definition flera 
av de punkter som tidigare nämnts under ”de sju pelarna” som inte vore möjliga utan den 
darwinistiska evolutionen. Begreppet ”kapabelt” (av en Darwinistisk evolution) indikerar 
även i detta sammanhang att den levande organismen inte nödvändigtvis behöver inneha 
möjligheten till förökning. Om en organism av någon anledning inte kan föröka sig i 
nuläget, på grund av sterilitet eller isolering utan partner, skulle alltså kapabiliteten 
fortfarande existera. Det är däremot viktigt att organismen är ”självuppehållande” vilket 
enligt Joyce innebär att inneha all nödvändig kemisk information för att genomgå 
evolutionen. Ett virus är på så vis inte självuppehållande då det behöver en utomstående 
cell för att reproduceras. Det anses därför inte som levande trots att det är ett kemiskt 
system kapabelt av Darwinistisk evolution (Mullen, 2013). 
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Cleland och Chyba, (2002) menar dock att denna förklaring inte kan vara helt fullständig 
då det hypotetiskt skulle vara möjligt att det någon gång har existerat liv som 
reproducerats utan replikation. Dessa organismer skulle då anses som levande trots att de 
inte genomgått en Darwinistisk evolution (Cleland och Chyba, (2002). Ett annat problem 
med denna definition är de kända sterila levande organismerna som till exempel arten 
mulåsnor. Dessa kan inte reproducera sig och är därav inte kapabla till Darwinistisk 
evolution (Cleland och Chyba, (2002). 
 
3.2.3 ”Open ended” evolution 
Med den tidigare Darwinistiska definitionen av liv som bakgrund presenterar Ruiz-
Mirazo, Peretó och Moreno (2002) en annan definition. De har med utgångspunkt i denna 
tidigare presenterade förklaring samt utifrån andra teorier formulerat en ny alternativ 
definition. Denna definition blir en revidering och sammanslagning av olika definitioner 
som enligt Ruiz-Mirazo, Peretó och Moreno (2002) kan definiera livet i ett mer 
fullständigt avseende. Denna kan presenteras som ”a living being’ is any autonomous 
system with open-ended evolutionary capacities” (Ruiz-Mirazo, Peretó och Moreno, 2002 
s.330). En stor skillnad från den tidigare presenterade definitionen är delen ”open ended 
elolutionary capacities”. Med denna definition begränsas inte de evolutionära 
kapaciteterna utefter hur vi känner till dem på Jorden. Istället fokuseras ett systems 
förmåga att reproducera sin grundläggande funktionella dynamik. 
 
  



  
 

7 

 
3.3 Forskning om barns tidiga uppfattningar av liv 
 
3.3.1 Människan som mall 
Solomon & Zaitchik (2012) förklarar att unga barn ofta tenderar att tillskriva djur 
egenskaper såsom exempelvis andas, äter och har bebisar, beroende på djurets likhet med 
människan. Människans utseende och beteende blir alltså ofta utgångspunkt och fungerar 
som mall för huruvida andra levande varelser besitter samma egenskaper.  
 
Det har även visat sig att barn är mer benägna att projicera mänskliga egenskaper på ett 
mindre känt djur än att tillskriva det egenskaper från ett annat djur (Coley, 1995). En känd 
egenskap hos ett djur överförs också sällan över till en människa. En inlärd egenskap hos 
en hund projiceras alltså inte bara sällan över till människor, utan inte heller till andra 
fyrbenta djur (Coley, 1995). En undersökning av Coley (1995) har visat att barn till och 
med hellre tillskriver en bärfis mänskliga egenskaper än egenskaper från ett bi, trots att 
de har kunskaper om några av binas egenskaper (Coley, 1995). 
 
3.3.2 Rörelse 
I anslutning till hur elever ofta utgår från människan, menar Solomon & Zaitchik (2012) 
att yngre barns förståelse av vad som lever ofta kretsar kring någon form av 
självgenererad rörelse. För barn är dessa egenskaper kritiska för att ett djur och en 
människa ska anses levande och därav appliceras dessa egenskaper på andra ting i för att 
bestämma om det lever eller inte. Denna typ av rörelse är alltså inte jämförbar med den 
biologiska uppfattningen (Koshland, 2002) där rörelser innefattar kemiska förflyttningar 
inom organismen. Elevernas uppfattning av rörelser begränsas därför ofta till endast de 
visuella och kroppsliga. Detta kan därför medföra att föremål som inte lever felaktigt blir 
klassificerade som levande om de av någon anledning skulle ”röra sig”.  
 
3.3.3 Växande 
En vanlig uppfattning är att allting som lever växer (Keeley, 2011). Enligt Keeley (2011) 
kan detta visserligen ses som ett kriterium för liv men att begreppet ofta misstolkas av 
yngre elever. Hon menar att den biologiska definitionen av begreppet växa syftar till en 
delning eller ökning av celler inom en organism. I vardagligt tal tolkas däremot begreppet 
som att bli större. Detta kan medföra missförstånd då elever ska kategorisera liv (Keeley, 
2011). 
 
3.3.4 Animism 
Animism är ett samlingsbegrepp för attribuerande av liv och medvetande på icke-levande 
objekt. Med medvetande menas i detta sammanhang att objektet har känslor liknande en 
människas och är medvetna om sin omgivning. Detta perspektiv kan grupperas in i fyra 
olika steg beroende på hur långt ett barn har kommit i sin utveckling (Klingensmith, 
1953). Under dessa fyra steg nämns medvetande och liv tillsammans men detta ska inte 
tolkas som att de två begreppen är sammanslagna eller är menat att betyda samma sak. 
Dessa begrepp har undersökts i två olika studier utförda av Piaget för att sedan 
sammanföras i en förklaringsmodell (Klingensmith, 1953).  
 
Under det steg ett anses allting som är aktivt, oskadat eller på något sätt användbart ha ett 
medvetande och vara levande (Klingensmith, 1953). Med denna uppfattning skulle en 
fungerande mobiltelefon anses som levande. Den skulle däremot anses som död om den 
gick sönder. Under steg två anses allting som rör på sig vara levande och vid medvetande. 
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Ett icke levande objekt i rörelse anses därför som levande under tiden det rör sig men dött 
när det är stilla. En cykel skulle därför ses som levande, men endast när en människa för 
den framåt. Steg tre utgörs av en uppfattning att allting som på egen hand kan röra sig är 
medvetet och levande. Med detta perspektiv kan solen och månen misstas för levande. 
Under steg fyra begränsas uppfattningarna om liv och medvetande till djur och i vissa fall 
även växter. 
 
3.3.5 Folkbiologi 
Folkteorier är ett begrepp med hänvisning till ett slags sunt förnuft grundat i explicita 
teoretiska ställningstaganden (Solomon & Zaitchik, 2012). Folkteorierna grundar sig 
således inte i ett insamlande av bevis eller genom testande av hypoteser som inom den 
formella vetenskapen. Det är däremot inte heller aningslösa gissningar. För en folkteori 
krävs kunskap och fakta inom ämnet som sedan ska formas till en teori. Trots detta kan 
folkteorierna inte anses vetenskapliga och det är därför inte helt ovanligt att de motsäger 
de vedertagna vetenskapliga teorier som lärs ut i skolorna. Solomon & Zaitchik (2012) 
menar däremot att dessa teorier inte bör avfärdas som en samling skilda övertygelser utan 
som faktiska teorier, om än informella. Dessa teorier berättar om hur människor uppfattar 
olika fenomen runtomkring sig och inom biologi kan denna typ av informella kunskap 
benämnas folkbiologi. Atran (1999) menar att folkbiologi är läran ur ett kognitivt 
perspektiv om hur människor klassificerar och resonerar om levande organismer. 
Beträffande barns uppfattning angående huruvida någonting lever eller inte finns flera 
kända dokumenterade folkteorier. 
 
3.3.5.1 Vitalism 
Ett folkbiologiskt perspektiv startar enligt Solomon & Zaitchik (2012) med 
identifierandet av vatten, luft och mat som vitala energier. Denna vitalistiska teori utgår 
från att dessa energikällor måste komma från den yttre världen för att sedan ta sig till de 
inre organen. Kroppen och de inte organen blir en behållare för dessa energikällor och 
denna kropp blir enligt detta perspektiv vad som kännetecknar en levande varelse. 
 
3.4 Perspektiv på lärande 
Lärande kan ses utifrån en social process och som en utveckling av en individs tidigare 
erfarenheter (Vygotsky, 1981). Vygotsky presenterar begreppet proximal utvecklingszon 
som en zon där lärandemålet ligger på en nivå strax över vad eleven klarar av på egen 
hand, men kan nås med handledning (Vygotsky, 1981). Lärande kan även ses som en 
individuell process (Veresov, 2010) där tolkningar och betydelser av en viss företeelse 
kan variera mellan olika individer. Detta för att tidigare erfarenheter påverkar vår 
uppfattning. Verkligheten medieras på så sätt genom olika ”verktyg” (Veresov, 2010) 
för att uppenbara sig olika för olika individer.  
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4 Metod 
 
4.1 Datainsamling 
För att undersöka studiens frågeställningar, valdes både en kvantitativ 
enkätundersöknings- och en kvalitativ intervjuundersökningmetod ut.  
 
4.1.1 Enkätundersökning 
En av de två forskningsfrågorna i denna studie handlar om att samla in information om 
vad elever anser som levande och icke levande. Resultatet som eftersöktes kunde därav 
kategoriseras i två kategorier: lever och lever inte. För detta ändamål valdes en kvantitativ 
undersökningsmetod ut i form av en enkätundersökning. Detta eftersom siffror skulle 
användas som analysenhet (Denscombe, 2018), där enbart hur många elever som ansåg 
att objekten levde eller inte. Enkäterna innehöll 22 bilder med tillhörande svarsalternativ 
som eleverna fick ringa in (se bilaga A). Dessa delades ut till 46 elever.  
 
4.1.2 Semistrukturerad intervju 
Den andra av forskningsfrågorna handlade om att samla in information om varför 
eleverna i undersökningen ansåg att någonting levde eller inte. Då denna typ av fråga 
undersöker människors uppfattning av ett visst fenomen och detta kräver analyser och 
tolkningar. För detta ändamål valdes därför att genomföra en kvalitativ intervju. 
Intervjuerna utgick från en bestämd grund, men för att kunna anpassa frågorna efter 
elevernas svar valdes en semistrukturerad intervjuteknik ut. Detta innebär att intervjuaren 
kan vara flexibel i ordningsföljden av frågorna eller ställa ytterligare följdfrågor 
(Denscombe, 2018). Frågorna som förbereddes till intervjun finns sammanställda i en 
intervjuguide (se bilaga B). 
 
För intervjun valdes att använda samma föremål som presenterades i enkäten. Däremot 
valdes att byta ut vissa bilder mot verkliga föremål. Föremålen valdes utifrån vad som 
fanns tillgängligt i närheten. Dessa var grönt löv, avbruten pinne, morot och potatis. 
 
4.2 Urval 
4.2.1 Enkätundersökning 
För enkätundersökningen valdes två klasser i årskurs fyra ut från en skola i södra Sverige. 
Sammanlagt deltog 46 elever. Skolan valdes ut med anledning av den kontakt som 
upprättats i och med tidigare verksamhetsförlagd utbildningsperiod. Urvalet klassas därav 
som ett bekvämlighetsurval. Denna typ av tillvägagångssätt är vanligt då mindre studier 
genomförs med diverse begränsningar (Denscombe, 2018). 
 
4.2.2 Intervju 
Efter genomförd enkätundersökning genomfördes efterföljande intervjuer med 
sammanlagt 13 elever från båda klasserna. Deltagandet i intervjuerna baserades på de 
missivbrev som lämnats in med godkännande från målsman. Urvalet utgick därav från de 
elever som fanns tillgängliga och klassas även detta som ett bekvämlighetsurval. 
 
4.3 Etiska aspekter 
Under studiens gång har Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer, informations-
, samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2007) tagits i 
beaktning. Enligt informationskravet meddelades alla elever om studiens syfte och 
tillvägagångssätt. Ett missivbrev (se bilaga C) skickades även hem till föräldrarna för 
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godkännande av att deras barn deltog. Vad gäller samtycke informerads deltagarna om 
att studien var frivillig för alla elever att delta i och de kunde avbryta sitt deltagande 
närsomhelst. Enligt konfidentialitetskravet och nyttjandekravet avidentifierades alla 
deltagare och informationen användes endast i forskningsändamål för att sedan raderas. 
 
4.4 Genomförande 
Initialt kontaktades berörda klasslärare för godkännande av genomförande av studien i 
vederbörandes klass. Ett missivbrev skickades sedan ut till elevernas föräldrar för 
godkännande av att deras barn deltog i studien. Eleverna meddelades också muntligt om 
studiens syfte och tillvägagångssätt.  
 
Därefter genomfördes en enkätundersökning i båda klasserna. Denna var utformad med 
bilder där eleverna fick ringa in om det som bilden visade levde eller inte. Enkäten gicks 
igenom och förtydligades i helklass och eleverna fick ställa frågor. Enkäten finns bifogad 
som bilaga 1. Elevernas svar sammanställdes i en tabell. 
 
Därefter togs de elever som frivilligt anmält sig till att delta i efterföljande intervju ut en 
och en. Då intervjuerna var semistrukturerade kunde frågorna anpassas för att ställas 
utifrån elevens tidigare svar och förståelse. Detta var viktigt för att nå de djupgående svar 
som krävdes för studien. 
 
4.5 Databearbetning 
För att möjliggöra att gå tillbaka till data och analysera elevernas svar noggrant under 
intervjun, gjordes en ljudinspelning. Inspelningarna lyssnades på flera gånger och 
relevanta dela transkriberades. För studiens syfte krävdes att hela meningar och stycken 
tolkades för att senare kategoriseras.   
 
4.6 Analys av data för kategoriseringar 
Intervjuerna analyserades med syfte att identifiera elevers uppfattningar och förståelse av 
ett visst fenomen. Därför analyserades inte enstaka ord utan hela meningar och stycken. 
Elevernas svar kategoriserades sedan efter liknande uppfattningar. Nedan återfinns 
exempel av hur analyserna av resultatet gick till. 
 
4.6.1 Exempel av analys 
I avgöranden av om någonting var vid liv kunde någon form av visuell kroppslig rörelse 
tas i beaktning. Detta gjordes synligt i flera fall där eleverna bedömde antingen någonting 
som levande eftersom de kunde röra sig, eller som dött då de inte kunde det. 
 
Flera elever i undersökningen bedömde att en människa lever utefter dess förmåga att 
röra sig. Två exempel är ”Den rör sig och behöver näring” och ”för att den rör sig, andas 
och så”. En annan elev förklarar att ”den är inte helt stel och att den andas”. Att människan 
inte är helt stel tolkas i detta sammanhang som att eleven anser att en människa som är 
helt stel och därmed inte rör sig alls är död, samtidigt som motsatsen visar på att den lever. 
Ett liknande resonemang fördes av ytterligare en elev då en elefant ansågs som levande. 
Detta eftersom ”den ligger inte ned och har ögonen öppna”. Bilden som eleven utgick 
ifrån visade en stående elefant och eleven i exemplet menar att detta inte hade varit 
möjligt om den inte hade varit levande. Till denna bild förklarar en annan elev att 
elefanten lever för att ”den rör sig och man ser om den andas”. Förutom att elefanten rör 
sig nämner eleven att man kan se att elefanten andas. Detta uttalande tyder på att eleven 
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i detta fall inte syftar på själva syreupptagningen utan på den visuella delen där magen 
kan observeras röra sig. Därav klassificeras även detta citat under denna kategori. 
 
Utefter de olika kriterierna för liv valdes olika organismer ut med en spridning av dessa 
för att så grundligt som möjligt undersöka elevernas uppfattningar. En del av de ”döda” 
föremålen valdes också ut då dessa felaktigt kunde tillskrivas någon av dessa kriterier. Ex 
eleverna har sett en dammtuss, vatten, röra sig, ändå dött. Även bilder på organismer som 
har levt tidigare men numera är döda, (löv, torkad gren) 
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5 Resultat 
För att bestämma om någonting levde eller inte använde eleverna i undersökningen sig 
av tio olika kriterier sammanställda nedan. De identifierade kriterierna är utskrivna som 
rubriker och under dessa presenteras och analyseras citat från eleverna för att klargöra 
hur kategoriseringen gått till. Alla kriterier är formulerade som samlingsnamn för de 
ingående tolkningar som gjorts. För att särskilja de olika citaten markeras dessa av ett ”i” 
för intervju följt av en siffra för att markera vilken intervju i ordningen utdraget är hämtat 
från. Ett citat från exempelvis intervju 5 efterföljs därmed av (i5). 
 
5.1 Rörelse  
Som tidigare presenterats kunde någon form av visuell kroppslig rörelse tas i beaktning 
då elever skulle bedöma om undersökningsobjekten levde eller inte (se 4.6.1). 
 
Rörelse i detta sammanhang syftar vanligtvis på en självengagerad och medveten 
handling utförd av den levande varelsen själv. Därför har även förklaringar som att 
människan kan ”gå”(i4) eller att fågeln kan ”flyga” kategoriserats inom detta område. En 
elev bedömde även en snigel som levande med motiveringen ”dom är inte direkt döda för 
de kan kravla sig fram”(i1). Det finns även exempel där elever använder sig av detta 
kriterium för att bestämma om något inte levde. En elev svarar i intervjun att en morot 
inte är levande eftersom ”den kan ju inte röra sig”(i1). En annan elev konstaterade att ett 
löv inte levde eftersom ”lövet kan ju röra sig om man blåser på det men det är ju tack vare 
något annat”(i4). Lövet bedömdes i denna situation som icke levande då den saknade 
förmåga att självständigt röra på sig.  
 
5.2 Kognitiv förmåga 
Ett annat kriterium som användes av eleverna var att ta hänsyn till någon form av 
tänkande eller intelligens. En elev svarar att människan lever för att ”den är intelligent, 
kommer på massa saker” (i3). Samma elev förklarar att en fågel lever för att ”det är precis 
som en människa, den lär sig”. Då eleven jämför fågelns lärande med en människas 
intelligens tolkas elevens svar som syftande till en kognitiv process. Då denna kognitiva 
process inte går att observera utgår eleven istället från sina tidigare kunskaper om fågelns 
anatomi och beteende. 
 
En elev resonerar under intervjun om en morot lever eller ej: ”Om man tror att ett träd 
eller en växt lever, alltså det lever ju på ett sätt men inte på samma sätt som djur och 
människor”. På frågan om vilket sätt det skiljer sig förklaras ”Att det växer men det har 
inte direkt någon hjärna, den kan inte direkt se och inte röra sig så förutom när den 
växer”(i4). Denna elev förklarar att en morot visserligen lever på något sätt men eftersom 
den bland annat saknar hjärna, bedömer eleven till slut den som icke levande. Detta svar 
tolkas som att eleven anser att ett innehavande av hjärna med dess kognitiva funktioner 
är nödvändigt för att betraktas som levande.  
 
5.3 Behov av näring 
I denna kategori samlas de elevers kriterium som innefattande någon form av upptagande 
eller behov av näring.  
 
En elev förklarar i intervjun att en människa lever för att ”den rör sig och behöver 
näring”(i5). Samma elev svarar även att ”svampar behöver också näring för att leva” som 
motivering varför denna anses vara levande. Eleven i detta exempel jämför svampens 
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behov av näring med människors. En annan elev förklarar att det gröna lövet inte lever. 
Detta med motiveringen: ”det känns som att den lever för när den sitter på ett träd så lever 
den men (…) nu får den ingen näring så då antar jag att den är död”(i8). 
 
5.4 Växande 
Denna kategori karakteriseras av att eleverna beskrev livet som någonting som ”växer”. 
Växande i detta fall tolkas som ett fenomen där objektet i fråga blir större än vad det var 
vid ett tidigare tillfälle.   
 
En elev svarar i intervjun att en morot inte lever och resonerar: ”om man utgår ifrån att 
en växt lever, eftersom att den växer, men då är den här bortplockad ifrån roten eller det 
som gör att den växer. Då kan ju inte den leva:”(i4). Eleven i detta exempel menar att 
oavsett om moroten är en levande organism eller inte, kan den inte leva i nuläget eftersom 
den inte befinner sig i jorden. Moroten skulle då tappat sin förmåga att växa. En annan 
elev förklarar att det gröna lövet inte lever. ”Det har vuxit men inte längre nu finns det 
inte näring som kommer in i lövet” (i3). Eleven antyder att lövet har levt förut men att 
det nu är dött. Anledningen till att lövet dog var enligt eleven att det inte längre fick någon 
näring. Näringen ses i detta sammanhang som viktigt för att överleva, men det verkliga 
livet likställs här med växandet. En elev förklarar även att solen lever eftersom den ”den 
blir större och varmare”. Detta resultat tolkas som att eleven anser att solen växer i och 
med uttalandet ”den blir större”. 
 
5.5 Skapande av ljud 
En elev förklarar under intervjun att elefanten lever ”För att den kan låta och så lever den 
liksom”. Eleven i exemplet syftar till elefantens förmåga att skapa ljud genom antingen 
struphuvudet och munhålan eller genom snabeln. Denna förmåga skulle indikera att 
elefanten lever.  
 
En annan elev förklarar att ”det är precis som en människa, den lär sig och så kan den 
kommunicera med andra fåglar, precis som vi kan göra med andra människor”(i3). Eleven 
i detta exempel menar att både människor och fåglar kan kommunicera och därav är 
levande. Eftersom eleven jämför dessa två olika arters kommunikation, tolkas denna som 
muntlig, då detta är vad båda har gemensamt. Detta klassificeras därför som förmågan att 
skapa ljud.  
 
5.6 Andning 
Flera elever angav andning som ett viktigt kriterium då liv skulle bestämmas. En elev 
förklarar att människan lever ”för att den rör sig, andas och så”(i6). En annan elev 
förklarar även att människan kan betraktas som levande eftersom ”vi andas, vi har 
blodcirkulation, vi får luft”(i9). Förutom kommentaren ”vi andas”, nämner eleven även i 
detta exempel att ”vi får luft”. Att människan ”får luft” tolkas i detta sammanhang som 
att eleven förstår andning utifrån perspektivet om en process av någon form av upptagning 
av syre från luften.  
 
En annan elev använder detta kriterium för att bestämma att en morot inte lever. ”Den 
lever ju inte så att den kan andas, röra sig eller har puls och sånt men den.. nej den lever 
inte”(i7). Det verkar som att eleven först är på väg att bestämma moroten som levande, 
trots att den inte uppfyller, bland annat, andningen som kriterium. Eleven ändrar sig 
tillslut och placerar moroten som icke levande.  
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Ytterligare en elev bedömer eld som levande eftersom den behöver syre. ”eftersom det är 
bättre om det får syre fast däremot är det ju tvärtom med vatten.. det släcker ju, men jag 
har för mig att det lever”. Eleven i exemplet vet att eld behöver syre och jämför detta med 
människans och djurs behov av syre för att överleva. Behovet av syre tolkas därför i detta 
sammanhang som någon form av andning. 
 
5.7 Blodomlopp 
En elev förklarar i intervjun att det på sjukhus går att mäta om en människa lever eller 
inte. ”Man kan mäta det på sjukhus där får man en mätare och så går pulsen upp, och om 
pulsen stannar så är man död”(i1). Eleven menar att det är pulsen som mäts på sjukhuset 
och att det är denna som bestämmer att människan lever. Eftersom pulsen är mätningar 
av hjärtats slag per minut då blodet pumpas ut i kroppen, kategoriseras detta kriterium 
under huvudrubriken ”blodomlopp”. En annan elev svarar också att människan lever 
eftersom ”vi andas, vi har blodcirkulation, vi får luft”(i9). I citatet nämns tre olika kriterier 
varav det ena är blodcirkulation, vilket klassas som synonymt med blodomlopp. 
 
En annan elev använder detta kriterium då det gröna lövet och det bruna lövet jämfördes 
med varandra. Det gröna lövet ansågs levande, medan det bruna ansågs vara dött. 
Motiveringen för detta antagande var ”vi säger att det gröna är blodet, och sen far det 
gröna iväg”(i3). Eleven i exemplet menar att det gröna i växterna är blodet och att så 
länge det befinner sig inuti lövet, levet det. När lövet är brunt anses det alltså som tömt 
på ”blod” och därmed dött. 
 
Ett liknande resonemang fördes av ytterligare en elev i undersökningen. Det gröna lövet 
avsågs även här som levande, även om det var på väg att dö inom kort. ”Den dör inte 
direkt, det tar lite tid för den har ju fortfarande klorofyll i sig å det har inte runnit ut 
än”(i1). Denna elev relaterar den gröna färgen i bladet till klorofyll och tänker sig att detta 
är någon form av vätska inuti lövet. Eleven tänker sig också att denna vätska håller lövet 
levande och att den kan rinna ut. När detta sker skulle lövet alltså dö. Detta resonemang 
kan liknas vid en människas eller ett djurs blodomlopp och kategoriseras därför inom 
denna kategori. 
 
5.8 Färg 
Flera elever ansåg färgen, speciellt under bedömandet av växter, som ett kriterium för liv. 
Detta kriterium liknar det föregående (5.7) då det gröna i växter ofta var i fokus, med 
skillnaden att det inom denna kategori inte ansågs vara ”blod”. I denna kategori beskrivs 
enbart färgen som någon form av tecken på liv. 
 
En elev förklarar: ”Jag tror att den här (grönt löv) lever och den är död (brunt löv) 
eftersom den är grön och fin”(i1). Eleven i exemplet jämför färgerna på löven och 
bestämmer det gröna som levande då ”den är grön och fin”. Att lövet beskrivs som fint 
indikerar att eleven inte betraktar det gröna som ett blodomlopp utan snarare som en 
friskhet eller ett tecken på välmående. En annan elev i intervjun menar att en avbruten 
kvist är död eftersom: ”Om man kollar här inne, då är det brunt men om man brutit av en 
gren nyligen då är den väl vit, så jag tror att den inte lever”. Denna elev tänker sig, precis 
som eleven i det tidigare exemplet, att växter med brun färg är döda. Denna elev menar 
däremot att pinnen har levt förut, men att den då var vit. 
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5.9 Behov av vatten 
En annan elev förklarar att människan lever eftersom den ”..dricker vatten, allt levande 
dricker ju vatten”(i8). Samma elev frågar, då potatisen undersöks, ”behöver potatisar 
vatten?”. Eleven får till svar att ”ja, det behöver de”. Eleven bestämmer sig då för att 
placera denne som levande. Eleven följer här sitt tidigare resonemang om att allting som 
behöver vatten lever.  
 
En annan elev förklarar att en svamp är levande eftersom ”den kan ta in vatten och ta ut 
vatten, om det hade varit en död människa hade den inte kunnat dricka vatten”(i9). Eleven 
i detta exempel antyder att svampar, precis som människor, dricker vatten. Så länge 
svampen kan dricka vatten klassificeras den då som levande. 
 
5.9.1 Innehåller vatten 
Som underrubrik till tidigare kategori har även ett alternativt kriterium kunnat urskiljas. 
Detta kriterium fokuserar inte på ett behov, utan innehållande av vatten. 
 
Under intervjun väljer en elev att undersöka moroten innan den kan bestämmas som 
levande eller ej. Eleven förklarar: ”Jag ska bara känna om den har vatten i sig”. Efter 
några sekunder konstaterar eleven att moroten visserligen har vatten i sig men att den 
känns ganska torr och bestämmer därför att moroten är död. Detta tillsammans med ett 
annat kriterium (se 5.1) där moroten inte kunde leva eftersom ”den kan ju inte röra 
sig”(i1). 
 
5.10 Förökning 
Ett sista kriterium som användes av eleverna var förmågan att föröka sig. En elev i 
undersökningen bestämde att ett frö lever med motiveringen: ”Jag tror den lever för om 
den flyter iväg någonstans så kan den ju borra ner sig i marken och få upp en ny solros, 
så jag antar att den lever för att den kan skapa nytt liv”(i5). Att fröet kan skapa nytt liv 
och bli till en ny solros indikerar att eleven syftar på fröet som en del i en 
förökningsprocess där en solros blir till två. Samma elev förklarar att vatten inte lever 
eftersom ”det kan inte föröka sig på något sätt”(i5).  
 
En annan elev förklarar att eld inte lever. Motivationen till detta var: ”Jag är säker på det 
för den blev ju ingenting. Jag blev ju en liten bebis när jag var liten, han blev en bebis 
(pekar på elefanten), hon blev en bebis (pekar på fågel) så!”(i3). Eleven i detta exempel 
jämför med olika djur och människor och menar att de alla har varit bebisar. Eleven 
förklarar även att elden inte ”blev” någonting. Detta kan syfta till att alla djur föds och 
växer upp till en vuxen individ. Detta perspektiv blir en form av en livscykel och eftersom 
denna inte är applicerbar på elden, lever den inte. 
 
5.11 Andra förklaringar 
Analysen av elevernas svar under intervjuerna har fokuserat på att identifiera vanliga 
specifika kriterium av vad som anses som krav för fenomenet liv. Alla använda 
förklaringar som använts av eleverna är därav inte nämnda i ovanstående kriterier då 
dessa inte kan klassas som ett kriterium. 
 
En förklaring som enbart nämndes i samband med att solen skulle bedömas var att ”den 
har ljus”. Denna åsikt användes av endast en elev. Denna elev ansåg däremot att detta inte 
gällde för glödlampan. För glödlampan var en vanlig uppfattning att den inte levde 
eftersom den var en uppfinning konstruerad av människan. Detta har däremot inte 
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klassificerats som ett kriterium eftersom det förklarar varför någonting inte lever, snarare 
än varför det lever.  
 
En vanlig förklaring till varför människor lever var ”för att jag gör det”. Detta har valts 
att inte räknas som ett kriterium men bör däremot inte bortses från. Detta kategoriseras 
därför istället som ett vanligt ordval och en vanlig förklaring bland eleverna. 
 
5.12 Resultat från enkätundersökning 
I detta kapitel presenteras en tabell över elevernas enkätsvar beträffande vad de ansåg 
vara levande respektive icke levande. Följande presenteras vanliga motiveringar till 
elevernas svar hämtade från efterföljande intervjuer. 
 
Tabell 1: Sammanställning av samtliga 46 enkätsvar. 
 
Objekt Lever Lever ej  Kommentar  
människa 45 1  
myra 46 0  
daggmask 46 0  
talgoxe 46 0  
brunrött höstlöv 15 33 Ett dubbelsvar 
gran 35 11  
grönt löv 26 20  
kotte 25 21  
elefant 45 1  
eld 24 21 Ett uteblivet svar 
solen 23 23  
glödlampa 7 38 Ett uteblivet svar 
morot 11 35  
sten 0 45 Ett uteblivet svar 
hö 2 43 Ett uteblivet svar 
flugsvamp 40 6  
frö 9 37  
vatten 15 30 Ett uteblivet svar 
bruten gren 9 37  
snigel 46 0  
damm 5 41  
potatis 16 30  

 
I tabellens högra kolumn presenteras nödvändig information då viss information kan 
uppfattas missvisande. Exempelvis har ”Höstlöv” sammanlagt 47 svar då en elev ringat 
in både ”lever” och ”lever inte”. 
 
Enkätundersökningen visade att en stor del av eleverna inte har några svårigheter vad 
gäller att fastställa djur och människor som levande organismer. Ett svar visar däremot 
att människan inte skulle vara levande. I efterföljande intervju förklarar däremot eleven 
att människan på bilden verkar vara äldre och att det därför finns en risk att hon i nuläget 
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skulle kunna vara död. Resultatet tolkas därför som att eleven vet att människan som art 
lever och kan dö, men att frågan för denna elev blev missvisande eftersom det inte går att 
veta om den specifika personen på denna bild i nuläget lever eller har levt. Alla elever i 
undersökningen visar sig även veta säkert att en sten inte lever, men däremellan råder 
delade uppfattningar.  
 
I sammanställningen av enkäten visar det sig att 35 av de 46 medverkande eleverna inte 
trodde att en morot levde. 30 av 46 elever trodde också att potatisen inte var levande. 
Vanliga förklaringar till varför dessa två objekten klassificerades som icke-levande var 
att de inte uppfyllde kriterierna rörelse, växa, prata och tänkande. En elev svarar i 
intervjun att potatisen inte lever och motiverar detta med: ”även om den inte levde när 
den växte heller, så är det ju rätt självklart att den inte lever nu. Den växer inte, den låter 
inte, den rör sig inte, den tänker inte”. En annan elev förklarar under intervjun att moroten 
lever men att om den skulle brytas så skulle den dö. Eleven förklarar också att den då 
skulle få ont. Denna elev inte antyder i motsats till tidigare nämnda elev att moroten skulle 
ha tankar. 
 
Att ”växa” var även ett vanligt kriterium då övriga växter klassificerades som icke 
levande. Ett grönt löv ansågs av 20 av 46 elever som icke-levande. En elev svarar att detta 
beror på att ”det har vuxit men inte längre”. Ett annat vanligt kriterium för att bedöma om 
lever levde eller inte var att ta hänsyn till färgen. I vissa fall ansågs det gröna i lövet som 
”blod” och i andra fall som ett tecken på friskhet. Detta kan vara en anledning till att 
enbart 15 av 46 ansåg att det brunröda höstlövet inte levde. 
 
Ett resultat som skiljer sig från de övriga är att 40 av 6 elever ansåg att en flugsvamp 
levde. Till skillnad från växterna i undersökningen kategoriserade alltså majoriteten av 
eleverna denna som levande. En motivering till detta var att svampen dricker vatten. ”Den 
kan ta in vatten och ta ut vatten, om det hade varit en död människa hade den inte kunnat 
dricka vatten”(i9). Detta kriteriet applicerades även på lövet men i dessa fall ansågs lövet 
ofta som icke levande då det var bortplockat från trädet och därmed inte kunde få i sig 
vatten eller näring.  
 
En elev förklarar i motsats till den tidigare jämförelsen mellan människa och löv att 
”Människa och löv lever på olika sätt, lövet kan inte röra sig men det kan människan”. 
Denna elev antyder att liv innefattar rörelse när det gäller människor. Vad gäller löv 
däremot, gäller andra bestämmelser för om den lever. 
 
Det visar sig även att 23 av 46 elever tror att solen lever och 24 av 46 elever tror att eld 
är levande. Detta tyder på en korrelation där uppfattningen av att elden lever även innebär 
att solen skulle vara levande. Intervjuerna visar däremot att detta inte berodde på 
applicerandet av kriterium då dessa ofta varierade. Ett vanligt kriterium som användes för 
att bestämma elden som levande var att den andas syre. För solen däremot användes 
förklaringar som ”för att den blir större och varmare” eller ”för att den är en planet” En 
annan förklaring som nämndes var ”eftersom vi lever om den hade slocknat hade inte vi 
levt”.  
 
5.13 Sammanfattning 
Det visar sig att vissa av de kriterier som används av eleverna ibland motsäger varandra 
och inte kan användas tillsammans för att beskriva liv som ett begrepp. Eleverna var alltså 
inte konsekventa i användandet av appliceringarna av kriterium och kunde använda sig 
av vissa kriterier för att bestämma om en människa lever och andra kriterier för om en 
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växt lever. En människa lever för att den kan tänka; Ett löv lever för att det är grönt. Ett 
vanligt kriterium för att bestämma om en människa levde var att den kunde röra på sig. 
Med detta kriterium som utgångspunkt för vad som lever eller inte borde en växt, 
oförmögen att röra sig, bedömas som icke levande. Flera elever i undersökningen visade 
sig däremot, trots användandet av detta kriterium, kategorisera växter som levande. Det 
första kriteriet bortsågs då ifrån och istället användes ett annat. Resultatet tolkas därför 
som att eleverna inte har några generella kriterier att utgå ifrån då liv ska bedömas. 
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6 Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion 
Under intervjuerna gjordes en ljudupptagning för att kunna lyssna igenom elevsvaren 
flera gånger och därmed öka trovärdigheten av resultatet. I och med detta kan data 
transkriberas för att återge elevernas citat så korrekt som möjligt. Det är även lätt för 
andra forskare att kontrollera data i efterhand (Denscombe, 2018). Inspelningen kan 
däremot medföra en nervositet hos intervjuade elever och svaren kan därmed påverkats 
(Denscombe, 2018). Detta kunde motverkas i och med att en tidigare relation till de båda 
klasserna upprättats. Ett avslappnat samtal kunde därför föras mellan intervjuare och 
deltagare. Då intervjuerna var semistrukturerade kunde följdfrågor som ställdes anpassas 
för att tydligare synliggöra elevernas uppfattning. Dessa spontana frågor kunde däremot 
inte alltid förberedas utan behövde ibland kommas på i stunden. Detta innebär också att 
alla intervjuer blev olika. Denscombe (2018) menar att det med denna typ av intervju är 
svårt att uppnå en struktur och att resultatet kan påverkas av kontexten. Det kan därför bli 
svårt att återskapa resultatet och tillförlitligheten minskar därför. För denna studie ansågs 
det däremot viktigare att fokusera på de enskilda elevernas uppfattningar än att uppnå en 
likartad struktur. 
 
Denscombe (2018) menar att ett resultat måste baseras på ett flertal intervjuer för att hitta 
olika teman. För att identifiera olika kriterium i denna studie intervjuades därför 13 elever. 
I och med detta behövde inte elevernas uttalanden bedömas och kategoriseras som mer 
eller mindre relevanta utan kunde istället ses som återkommande av fler elever. Eleverna 
i undersökningen representerar emellertid sig själva och det går därför inte att dra några 
generaliserande slutsatser om huruvida elever på andra skolor i landet hade resonerat. 
 
Enkätundersökningarna som föregicks av intervjuerna gjordes av 46 elever från två olika 
klasser. Detta för att få en överblick av elevernas uppfattning av vad som lever och inte. 
För ett bredare perspektiv hade enkäten kunnat delats ut till fler elever på skilda skolor. 
Under intervjuerna visade det sig att eleverna kunde svara annorlunda mot hur de svarade 
på enkäten. En elev ändrar sitt svar från att människan inte lever till att den gör det. Detta 
visade sig bero på ett missförstånd av formuleringen på frågan. Trots att enkäterna gicks 
igenom och förklarades i helklass innan tillfället, går det inte att veta om fler elever 
misstolkat frågorna. Detta eftersom alla elever som deltog i enkätundersökningen inte 
medverkade i de efterföljande intervjuerna.  
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6.2 Resultatdiskussion 
I detta kapitel jämförs elevernas olika uppfattningar om och kriterium för liv med tidigare 
forskning och vetenskapliga teorier. Kapitlet är uppdelat i vilka kriterier som kan anses 
generaliserbara i relation till presenterad forskning och vilka som kan anses icke 
vetenskapliga. 
 
6.2.1 Kriterium med vetenskapliga kopplingar 
Det visar sig att flera av kriterierna som eleverna i undersökningen använder sig av i vissa 
fall är jämförbara med de vetenskapliga teorier som presenteras i detta arbete. Dessa är 
andning, behov av näring, förökning och växande. Anledningen till att de endast i vissa 
fall kan tolkas som generaliserbara beror på tolkandet av själva begreppet. Av denna 
anledning har rörelse inte räknats till dessa. Den kroppsliga rörelse som eleverna i 
undersökningen syftar till går inte att jämföra med Koshlands (2002) syn på rörelse där 
kemiska förflyttningar och omvandlingar inräknas. Dessa kemiska rörelser och 
förflyttningar inom en viss organism kan istället anses som en del av andning eller behov 
av näring. Dessa fyra kriterium kan även ses som relevanta delar av en Darwinisktisk 
definition av liv, eller av den definition Ruiz-Mirazo, Peretó och Moreno (2002) 
presenterar. Kriterierna kan då ses som en del av en evolutionär process av 
självunderhållande kemiska system. 
 
6.2.1.1 Växande 
Flera elever i undersökningen konstaterade att djur och växter lever för att de kan växa. 
Keeley (2011) skriver att elever ofta använder växande som kriterium för liv men att 
begreppet ofta tolkas i vardaglig mening snarare än biologiskt. I vardagligt tal är växa 
ofta synonymt med att bli större. Biologiskt anses begreppet växande däremot som ett 
delande av celler inom en organism (Keeley, 2011; Koshland, 2002). Detta kan leda till 
missförstånd och förvirring. Av resultatet framgår att löv kunde bedömas som dött 
eftersom det var bortplockat från trädet och därmed inte kunde växa. Detta tyder på en 
vardaglig tolkning av begreppet växa. Eleven tror att lövet i och med att det tagits bort 
från trädet slutat växa. Detta skulle innebära att lövet i samma stund som det plockades 
skulle dö. Begreppen levande och växande blir här synonymt med varandra. Keeley 
(2011) skriver att växande, i dess biologiska bemärkelse, kan ses som ett kriterium för 
liv. Med förutsättning att begreppet tolkas korrekt, kan detta kriterium ses som 
generaliserbart. En feltolkning av detta begrepp kan även vara anledningen till varför 
elden och solen ansågs levande. Enligt Keeley (2011) kan eld misstas som levande 
eftersom den breder ut sig och blir större. Av intervjuerna framgick däremot inte om 
någon elev delade denna uppfattning.  
 
6.2.1.2 Behov av näring/metabolism 
Ett annat kriterium som visade sig användas av eleverna var behov av näring. Detta 
kriterium går att jämföra med Koshlands (2002) kriterium energi. Enligt Koshland (2002) 
kriterium sker många olika kemiska reaktioner inom varje levande organism Detta kallas 
även metabolism. Detta kan vara näring som tas in genom exempelvis att äta för att 
omvandlas och skickas ut i blodet på en människa. För att denna mekanism ska fungera 
krävs ett inhämtande av energi från den yttre världen (Koshland, 2002). I undersökningen 
förklarar en elev att solen lever ”eftersom vi lever om den hade slocknat hade inte vi levt”. 
Även om eleven i detta exempel misstar solen som levande finns en förståelse om att allt 
levande behöver solljus. Koshland (2002) menar att den vanligaste energiformen som 
utnyttjas för att möjliggöra metabolism och därmed också liv, är solen. 
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6.2.1.3 Förökning 
Resultatet visar även att flera elever använder sig av förökning som ett kriterium för liv. 
Detta förklaras i vissa fall som skapandet av nytt liv och förökning och i andra fall som 
att få bebisar. Detta kan liknas med vad Koshland (2002) kallar för regeneration. En 
regeneration kan ske inom den levande organismen i form av utbytande av proteiner för 
att motverka slitage på beståndsdelar, men kan också ska som förökning. Eleverna som i 
undersökningen använder förökning som kriterium men beroende på hur begreppet tolkas 
kan vissa viktiga aspekter missas. Elever som ser förökning som synonymt med att få 
bebisar kan anse att växter inte förökar sig och därmed inte lever. Om fenomenet istället 
tolkas som en del av en Darwinistisk evolution (Cleland och Chyba, 2002) eller en öppen 
evolution (Ruiz-Mirazo, Peretó och Moreno, 2002) kan bredare tolkningar göras av vad 
som lever och inte. 
 
6.2.1.4 Andning 
Flera elever tillämpar under intervjuerna också kriteriet andning. Då detta begrepp 
uttrycktes syftades det ibland till en upptagning av ämnen från luften. Ibland syftade 
istället begreppet till er rörelse av magen som rör sig ut och in. I de senare fallet klassas 
begreppet som visuell, varav eleverna bedömer en levande organism utefter dess förmåga 
att av kroppslig rörelse (Solomon & Zaitchik, 2012). De exempel då eleverna istället 
använder andning som begrepp för att förklara en upptagning av ämnen från luften, kan 
däremot klassas som en mer vetenskaplig förklaring. Detta kan jämföras med Koshlands 
(2002) kriterium om energi. Inom denna aspekt nämns att allt liv innefattar kemiska 
reaktioner eller förflyttningar. Dessa reaktioner kan vara en form av andning där ämnen 
från luften tas upp för att omvandlas inom organismen. Kriteriet skulle därför, med rätt 
kunskap om begreppet, kunna användas för att bedöma huruvida någonting lever eller ej. 
Detta kan även styrkas av en Darwinistisk definition där livet anses vara ett 
”självunderhållande kemiskt system” (Cleland och Chyba, 2002).  
 
6.2.2 Människan som mall 
Coley (1995) förklarar att barn tenderar att använda människan som mall då andra levande 
organismer ska kategoriseras. Ett vanligt svar till varför människor lever var ”för att jag 
gör det”. Detta tyder på att eleven, som är väl medveten om att hen själv lever, ser sig 
själv som utgångspunkt för annat liv. Då elever först och främst använder sig själva som 
utgångspunkt för liv, kan det bli svårt att skilja på vilka av deras egna egenskaper som 
karaktäriserar liv och på vad som karaktäriserar elevens identitet som människa. Nedan 
presenteras fyra av dessa kriterier.  
 
6.2.2.1 Rörelse 
Ett vanligt kriterium som användes av elever i undersökningen var rörelse. Det 
poängteras även av elever att människor och djur inte rör sig när de är döda och att de 
därför är en lätt bedömning. Detta är visserligen sant och rörelsen kan tolkas som ett 
tecken på att exempelvis en elefant är levande för stunden. Däremot uppstår en 
problematik i hur begreppet rörelse tolkas när det används som kriterium för liv. Allting 
som lever innefattar någon form av rörelse (Koshland, 2002), men denna är inte alltid 
visuell. Koshland (2002) menar att en rörelse likväl kan tolkas som en kemisk förflyttning 
eller en molekylär omvandling inom en organism. Om rörelse ska ses som ett kriterium 
måste alltså detta begrepp tolkas biologiskt och inte enbart som en kroppslig rörelse. Detta 
är däremot en vanlig företeelse hos yngre barn, där liv ses som någonting som kan utföra 
målinriktade rörelser (Solomon & Zaitchik, 2012). 
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Klingensmith (1953) förklarar också att rörelse är ett vanligt kriterium när elever ska 
bedöma om någonting lever. Han menar att förståelsen av vad som lever kan placeras in 
på en skala mellan 1- 4. På steg ett klassas allting som av någon anledning rör sig och på 
steg fyra begränsas förståelsen till djur och i vissa fall växter. I denna studie finns inget 
exempel där ett objekt misstas som levande på grund av att det är i rörelse. Flera elever 
anser däremot att växter inte lever eftersom de inte kan röra sig. Detta tyder på att de 
befinner sig på steg tre av Klingensmiths (1953) skala, där allting som på egen hand kan 
röra sig anses vara levande.  
 
6.2.2.2 Kognitiv förmåga 
Flera elever i undersökningen ansåg att en människa lever eftersom hon tänker. Vissa 
elever använde även detta kriteriet som avgörande då ett djur bedömdes som levande. 
Kriteriet användes även för att bedöma växter som icke levande. Solomon & Zaitchik 
(2012) skriver om barns tenderande att tillskriva djur mänskliga egenskaper. Detta 
kriterium blir en överförd egenskap som för eleverna i undersökningen även ses som en 
förutsättning för liv. Det finns även forskning som visar att elever ibland tillskriver 
medvetande till döda objekt (Klingensmith, 1953). En elev förklarar under intervjun att 
en morot skulle få ont och dö om den bröts av. Moroten är visserligen inte ett dött objekt 
men den har heller inte känslor liknande människors. Eleven tillskriver då mänskligt 
medvetande över till andra objekt som enligt denne är levande. Detta kriterium kan inte 
ses som generaliserbart då det inte är jämförbart med varken Koshlands sju pelare 
(Koshland, 2002), eller en Darwinistisk definition (Cleland och Chyba, 2002). Denna 
egenskap kan istället ses som en konsekvens av en improvisation eller en evolution 
(Koshland, 2002; Cleeland & Chyba, 2002) där vissa arter på grund av en anpassning 
genom variation och selektion utvecklat just denna förmåga. 
 
6.2.2.3 Skapande av ljud 
Av resultatet framgår även att prata eller förmågan att skapa ljud kunde användas som 
kriterium. Även denna förmåga kan ses som ett applicerande av en mänsklig egenskap på 
andra objekt (Klingensmiths, 1953). Likt det förra kriteriet finns inget exempel där elever 
felaktigt klassificerar någonting som levande på grund av detta kriterium. Däremot 
klassificeras växer ibland som icke levande på grund av att de inte uppfyller detta 
kriterium. Detta kriterium kan därför inte heller generaliseras för att anpassas på liv i 
allmänhet utan betraktas likt kriteriet Kognitiv förmåga som en konsekvens av livet.  
 
6.2.2.4 Blodomlopp 
Elever kunde även använda sig av grundtanken om att allting som lever måste ha någon 
form av blodomlopp. Då kriteriet applicerades på växter ledde detta i flera fall till att ”det 
gröna” ansågs vara blod. Även detta kriterium är därför jämförbart med Klingensmiths 
(1953) koncept om applicerandet av mänskliga egenskaper, som tillkommit till följd av 
en evolution (Mullen, 2013). Det går därför heller inte att betrakta detta som ett kriterium, 
utan kan ses som en beskrivning av en arts specifika egenskaper. 
 
6.2.3 Vatten  
Det framgår av resultatet att ett vanligt kriterium för liv var behov av vatten. 
En elev förklarar att en människa lever för att den: ”dricker vatten, allt levande dricker ju 
vatten”. En annan elev undersöker moroten för att se om den innehåller vatten för att 
kunna bestämma om den lever. Detta kan ses som en form av vitalism. Detta begrepp 
handlar om förståelsen av att allting som lever kräver energiformer från yttre världen som 
exempelvis vatten för att överleva (Solomon & Zaitchik, 2012). De kroppar innehållande 
av vattnet blir då levande. Detta kan även vara en förklaring till varför svampen 
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kategoriseras som levande av många elever, och inte moroten eller lövet. Flera elever 
konstaterade att både moroten och lövet var upptagna från jorden och därmed borttagna 
från sin källa till vatten och näring. Eftersom svampen i undersökningen fortfarande var 
placerad i marken kan detta ha tolkats av eleverna som att den fortfarande fick vatten och 
därmed vid liv. 
 
6.2.4 Sammanfattande diskussion och slutsats 
Det visar sig i denna studie att elever ibland har vissa kriterier för när växter lever, och 
andra kriterier för om ett djur lever. Detta användande av olika kriterier som inte går att 
generalisera på fler än en art kan leda till att bilden av vad liv är kan då bli svår att greppa 
och inte förstås som ett begrepp. Det kan därför vara möjligt att liv förstås som flera olika 
saker, beroende på vilket sammanhang det nämns i. Av resultatet framgår att elever ofta 
anser att människor är utgångspunkten för vad som anses leva. En människa kan då 
klassas som livet i sin renaste form, medan andra organismer antingen bara lever lite 
grann eller på ett annat sätt.  
 
En elev i undersökningen antyder att det skulle finnas olika typer av liv då ett löv skulle 
undersöktes. ”Alltså det lever ju på ett sätt men inte på samma sätt som djur och 
människor”. Eleven fortsätter att förklara att växterna lever på ett annorlunda sätt 
eftersom ”att det växer men det har inte direkt någon hjärna, den kan inte direkt se och 
inte röra sig så förutom när den växer”. En annan elev förklarar att ”Människa och löv 
lever på olika sätt, lövet kan inte röra sig men det kan människan”. Det verkar därför som 
att eleverna i undersökningen har svårt att skilja på egenskaper och kriterium. Med 
utgångspunkt att människan är livets grund, utan att vara medveten om vetenskapliga 
kriterium, blir det svårt att applicera begreppet liv på övriga organismer. Vilka egenskaper 
som beskriver en människas liv och vilka egenskaper som beskriver människan som 
individ kan då bli svårt att särskilja.  
 
Resultatet är däremot föga förvånande. Cleland och Chyba (2002) beskriver svårigheterna 
i att definiera liv och exemplifierar detta med att hur ämnet vatten kan definieras. Utan 
grundkunskap om vattnets uppbyggnad av syre- och väteatomer måste vattnet beskrivas 
utifrån dess egenskaper. Definitionerna blir då deskriptiva och lätta att misstolka. Då 
grundkunskaper saknas om hur livet faktiskt är uppbyggt kan alla försök till att definiera 
liv ses som deskriptiva (Cleland och Chyba, 2002) och detta försvåras av livets mångfald 
(Ruiz-Mirazo, Peretó och Moreno, 2002). Elevernas svårigheter i att finna distinkta 
egenskaper för liv är därför inte helt unika. En annan svårighet som identifierades var att 
trots användandet av samma kriterier, kunde olika elevers resonemang mynna ut i skilda 
resultat. Detta beroende av hur enskilda begrepp tolkas i sammanhanget. För att 
kategorisera liv krävs därmed kunskaper om olika biologiska företeelser och begrepp 
(Keeley, 2011). 
 
Då detta ämne tas upp i skolan blir det därför viktigt att vara medveten om hur liv, och 
övriga begrepp, kan tolkas olika av elever. Denna studie har visat på flera olika 
uppfattnningar av livet som fenomen och att elever använder flera olika kriterium för 
detta. En mening som en växt lever för att den kan växa kan således inrymma en mängd 
olika uppfattningar varav dessa inte nödvändigtvis behöver grunda sig i en förståelse av 
varken begreppet växa eller lever. Dessa olika uppfattningar skapas då alla elever ser på 
världen på olika sätt och genom olika erfarenheter (Veresov, 2010), men detta behöver 
inte innebära ett hinder för lärandet. Vygotsky (1981) menar att undervisningen tar sin 
början i en individs erfarenheter och verkar för att utveckla dessa. Genom att synliggöra 
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de olika uppfattningar som finns kan undervisningen därefter konstrueras för att bygga 
vidare på dessa. 
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Bilagor 
Bilaga A Enkätundersökning 

människa                 myra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lever                         lever inte                     lever                         lever inte 
 
 
 

daggmask               talgoxe 
 
 
 
 
 
 
 

lever                         lever inte   lever                       lever inte 
 
 
 
 
 
 
                löv på hösten                 gran 
 

 
   
 
 
 
 

 
lever                         lever inte   lever                       lever inte 
 



  
 

III 

löv    kotte 
 
 
 

 
 

 
 
 

lever                  lever inte   lever                       lever inte 
 

 
 

 
 
 
elefant     eld 

 
 
 
 
 
 
 
 

lever                      lever inte       lever                  lever inte 
 

 
 

 
 

solen                glödlampa 
 
 
 
 
 
 
 

lever                    lever inte  lever                      lever inte 
 
 



  
 

IV 

morot    sten  
                   

 
 
 
 
 
 

 
 

lever                         lever inte  lever                      lever inte 
 

 
 
 
 
hö                 flugsvamp 

 
 

 
 
 
 
 
lever                      lever inte      lever                  lever inte 
 
 

 
 
frö    vatten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

lever                     lever inte                                   lever                lever inte 
 
 



  
 

V 

gren    snigel 
 
 

 
 
 

 
lever                       lever inte      lever                   lever inte 

 
 

 
 
damm    patatis 

   
 
 
 

 

  
 
 
lever                      lever inte        lever                 lever inte 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

VI 

Bilaga B Intervjuguide 
 
Frågor: 

- Vad är det här? 
- Tänker du att den lever eller inte? 
- Varför är det så? Förklara! 

 
- Om den lever, skulle den kunna dö? 
- Om den är död, har den levt förut? 
- Om du bryter av den (morot,kvist) lever den fortfarande? Om du bryter igen? 

 
- Du sa att den levde för att… gör den där (…) också det då? 

 
Lägg fram föremål, eleven får lägga till höger/vänster för levende/ickelevande.  
 
Ordning: 
 
Människa (bild) 
Elefant (bild) 
Fågel (bild) 
Snigel (bild) 
Myra (bild) 
 
Grönt löv (riktigt föremål) 
höstlöv (bild) 
Morot (riktigt föremål) 
Potatis (riktigt föremål) 
Avbruten pinne(riktigt föremål) 
Kotte (bild) 
 
Eld (bild) 
Sol (bild) 
Glödlampa  (bild) 
 
Frö (bild) 
Vatten (bild) 
Svamp (bild) 
 
Sten (bild) 
Damm (bild) 
Hö (bild) 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

VII 

 
Bilaga C Missivbrev 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Jesper Jonasson och just nu läser jag min sista termin på 
grundlärarprogrammet med inriktning åk 4-6 på Linnéuniversitetet i Kalmar. Den här 
terminen kommer jag att skriva ett självständigt arbete inom ämnet naturvetenskap.  
 
Syftet med arbetet är att undersöka elevers uppfattning av vad som är levande 
respektive vad som inte lever. För att undersöka detta har jag som avsikt att intervjua 
eleverna under ett tillfälle. Intervjun kommer att spelas in på ett ljudspår och för detta 
behöver jag ert godkännande.  
 
Under intervjun kommer de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet skrivit 
fram följas. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avslutas. Materialet kommer 
att behandlas konfidentiellt och endast användas i den aktuella studien. Alla elever 
kommer även att avidentifieras. 
 
Om ni har några frågor kan ni kontakta mig eller min handledare.  
 
Jesper Jonasson      Karina 
Adbo (handledare)  
jj222yf@student.lnu.se    karina.adbo@lnu.se  

 
Jag är väldigt tacksam om ditt barn kan hjälpa mig med min studie. Tack på förhand! 
 
Jesper Jonasson 
 

Samtyckesformulär  
 
Elevens namn och skola ___________________________________________ 
 

 
 JA – jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien. 
 
 NEJ – jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn deltar i studien. 
 

 
Vårdnadshavares underskrift ________________________________________ 
 
 
Elevens underskrift ________________________________________________ 
 


