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Abstract 

 

What do the pupils really learn in school? What do the pupils know before they begin school 

and what knowledge do they have when they graduate form 5 and should have achieved the 

goals?  I chose to interview some pupils in the end of nursery school and some pupils in the 

end of form 5. To limit myself I chose the subject space, because I think most pupils think 

that space is an interesting subject. The result of my examination was that pupils in nursery 

school have many different thoughts and previous knowledge about space, often on the basis 

of what they have seen themselves, and that some of the pupils in form 5 have some more 

developed knowledge while some pupils still got the skill as a nursery school pupil. My 

examination shows that some pupils have learned surprisingly little, bearing in mind that they 

have been in school for five years. 
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Sammanfattning 

 

Vad lär sig egentligen eleverna i skolan? Vad kan eleverna innan de börjar skolan och vad har 

de för kunskaper när de går ur årskurs 5 och ska ha uppnått målen? Jag valde att intervjua 

några elever som går i slutet av förskoleklassen och några elever som går i slutet av årskurs 5. 

För att begränsa mig valde jag rymden eftersom jag tror att de flesta elever tycker att det är ett 

intressant område. Resultatet av undersökningen blev att eleverna i förskoleklassen har många 

olika tankar och förkunskaper, ofta utifrån vad de själva sett, och att några elever i årskurs 5 

har något mer utvecklade kunskaper medan några elever fortfarande är kvar på förskolenivån i 

sitt kunnande i vissa frågor. Med tanke på att de har gått i skolan i fem år har de enligt min 

undersökning lärt sig förvånansvärt lite. 

 

 

Nyckelord: Förkunskaper, kunskapsutveckling, mål att uppnå, rymden. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 

Jag har många gånger undrat över var all kunskap som jag en gång lärt mig tar vägen. Man lär 

sig mycket genom åren och mycket av den kunskapen ”försvinner”, medan annan kunskap 

etsar sig fast i minnet. Man tröstar sig med att ”den försvunna” kunskapen finns kvar 

någonstans och att den vid nästa inlärningstillfälle är lättare att ta fram. Detta gjorde mig 

nyfiken på hur mycket eleverna egentligen lär sig från det att de börjar i förskolan tills de går 

ur årskurs 5. Vad glömmer de och vad kommer de ihåg? 

 Dessa tankar fick mig att vilja undersöka vad eleverna har för förkunskaper och tankar 

innan de börjar i skolan. Är dessa tankar något man kan utgå ifrån i sin undervisning? Det fick 

mig också att börja fundera på vad eleverna har för tankar och kunskaper inom samma 

område när de går ur årskurs 5 och ska ha uppnått målen. Har de lärt sig något nytt från det att 

de började i skolan och har de uppnått målen?  

 

1.2 Bakgrund 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94, 

Lärarförbundet, 2001) kan man läsa att undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling ska främjas av 

att undervisningen bl.a. skall ha en utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter och 

kunskaper. I Stensmo (1994) kan man läsa om hur Jean Piaget (1896-1980) menar att 

människan har en förförståelse för ett nytt fenomen, man kommer inte som ett oskrivet blad 

inför en ny kunskap. Man kan vidare läsa i Lpo94 att det också är viktigt att resultaten följs 

upp och utvärderas för att nya metoder ska kunna prövas och utvecklas. I ”Allmänna råd och 

kommentarer, den individuella utvecklingsplanen” (skolverket, 2005) menar man att eleverna 

genom ledning och stimulans utifrån sina förutsättningar ska kunna nå så långt som möjligt i 

sitt lärande och sin utveckling. Skolans uppgift är att skapa dem förutsättningarna för att alla 

elever ska nå de nationella målen. För att alla ska kunna lära sig så mycket som möjligt 

utifrån sina förutsättningar är det viktigt att vid inlärningstillfällen utgå ifrån elevernas 

föreställningar och kunskaper. 

 Det finns också vissa svårigheter i att undervisa utifrån elevernas tidigare kunskaper. 

SjØberg (2000) tar upp problem som kan uppstå när man undervisar utifrån elevernas 
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vardagsföreställningar. Det första problemet är att eleverna har olika vardagsföreställningar 

och erfarenheter. Vilka vardagsföreställningar och erfarenheter ska man bygga på? Den frågan 

leder oss vidare till det andra problemet vilket är att man ska ”bygga på elevernas kunskap”. 

Vems föreställningar ska man bygga på? Några föreställningar går det inte att bygga på och 

då blir den pedagogiska utmaningen att helt ändra elevens uppfattning och förståelse. 

 Det finns många ämnesdidaktiska forskare världen över som har frågat sig hur elever 

tänker när det gäller naturvetenskap. Andersson (2001) sammanfattar och analyserar många 

av de undersökningar angående elevers begrepp om naturvetenskapliga företeelser som gjorts 

under åttio- och nittiotalet. Boken tar upp många områden inom naturvetenskapen, bl.a. tar de 

upp hur elever tänker kring jorden som planet i rymden, varför det blir mörkt på natten och 

hur årstider uppkommer. 

 Vad ska eleverna kunna inom området rymden? I Lpo94 (Lärarförbundet, 2001) kan man 
läsa följande:  
 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola känner till 
och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de 
naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska 
kunskapsområdena. 
 

I kursplanen för naturorienterande ämnen (skolverket, 2000) kan man läsa: 
 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret 
Eleven skall beträffande natur och människa ha kunskaper inom några 
naturvetenskapliga områden. 

 
I kursplanen för fysik (skolverket, 2000) kan man läsa: 
 

Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av femte skolåret 
Eleven skall beträffande natur och människa ha insikt i hur planeterna rör 
sig runt solen samt hur jorden och månen rör sig i förhållande till varandra 
och kunna förknippa tideräkning och årstider med dessa rörelser. 
 

1.3 Frågeställning 

• Vad har eleverna för tankar och förkunskaper om rymden innan de kommer till skolan och 

vad har de för tankar och kunskaper med sig efter att de slutat årskurs 5 då de ska ha 

uppnått målen? 

• Har deras tankar och kunskaper utvecklats och hur har de utvecklats? 

• Har de uppnått målen i Lpo94 och kursplanen då de slutar årskurs 5? 



 - 3 -   

2 Metod 

2.1 Urval 

Jag har valt att undersöka vad eleverna i förskoleklassen och årskurs 5 har för tankar och 

kunskaper om rymden. Förskoleklassen valdes ut eftersom jag vill ha reda på vad eleverna 

kan inom området precis innan de börjar i skolan och årskurs 5 valdes ut eftersom 

styrdokumenten (Lpo94 och kursplanerna) riktar sig till dem vid bedömningen om målen 

uppnåtts. 

 Vilka barn som skulle intervjuas fick respektive klasslärare välja ut. Eftersom resultatet 

skulle bli så brett som möjligt, instruerades klasslärarna att barnen skulle vara så olika som 

möjligt, några som klarar sig bra i skolan och några som har det lite svårare för sig. Jag ville 

även ha några pojkar och några flickor ur varje grupp. Det resulterade i att intervjuerna 

genomfördes med fem barn, tre flickor och två pojkar, ur förskoleklassen och sex elever, två 

flickor och fyra pojkar, ur årskurs 5. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

För att ta reda på mina frågeställningar har jag valt att genomföra en kvalitativ intervju för att 

få så uttömmande svar som möjligt. Enligt Johansson & Svedner (2004) menas kvalitativ 

intervju friare formulerade frågor som varieras på olika sätt beroende på vad den intervjuade 

svarar. Frågeområdena är bestämda men beroende på vad den intervjuade svarar kan frågorna 

variera från intervju till intervju. 

 Intervjuerna genomfördes individuellt i ett avskilt rum där ingen kom och avbröt under 

intervjun. Jag valde också att banda intervjun för att slippa skriva och istället kunna 

koncentrera mig på vad eleven sa. Intervjun bandades också för att jag senare ska kunna gå 

tillbaka och lyssna på bandet vid behov, informationen ”glöms inte bort” på samma sätt som 

när man endast antecknar. 

 Mina frågeområden bestämdes dels utifrån vad som står i Lpo94 och Kursplanen för 

naturorienterande ämnen och Kursplanen för fysik (se 1.2 Bakgrund) och dels på vad jag har 

för erfarenheter och uppfattningar av vad man brukar undervisa i inom ämnet rymden. Mina 

frågeområden blev därför planeterna, stjärnorna/solen, månen, dygn samt årstiderna (bilaga 1- 

Huvudfrågorna). De elever som går i årskurs 5 fick även frågan om de har arbetat med 

rymden tidigare, för att se vad de spontant kommer ihåg av den tidigare undervisningen. Som 
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avslutande fråga hade jag ”Vad skulle du vilja lära dig om rymden?” för att få en överblick av 

vad de var intresserade av. När man ska lägga upp sin undervisning kan det kanske vara en 

utgångspunkt att utgå ifrån elevernas kunskaper och tankar. 

 

2.3 Procedur 

Innan eleverna började intervjuas skickades ett informationsbrev hem till deras föräldrar, 

eftersom de ska ha en möjlighet att låta sitt barn avstå intervjun. I brevet beskrev jag mig själv 

och att jag skulle utföra intervjuer om rymden i deras barns klass. Där stod också hur de 

skulle göra om dem inte ville att deras barn skulle bli intervjuade. 

 De elever som valdes ut av klassläraren fick förklarat för sig att det var en helt anonym 

intervju samt att intervjun berör området rymden, de fick därefter möjlighet att tacka nej till 

intervjun. Eftersom jag valde att banda intervjun informerades den intervjuade även om att det 

endast var jag som kommer att lyssna på bandet och att det kommer att förstöras när 

examensarbetet är färdigskrivet. 

 Under intervjun ställdes inte alltid följdfrågor av den orsaken att intervjun skulle ta 

alldeles för lång tid. Min tanke var att eleven skulle orka sitta stilla under hela intervjun och 

vara entusiastiska och behålla intresset. 
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3 Resultat 

Huvudfrågorna redovisas var för sig, först klasserna var för sig och sedan som en liten 

sammanfattning av de båda klasserna tillsammans för att få en liten bättre överblick. Detta 

sätt användes för att man tydligt ska få en bild av vad eleverna har för kunskaper och tankar 

om rymden innan de kommer till skolan och vad de har för kunskaper och tankar då de går i 

årskurs fem. Sammanfattningen gör det lättare att jämföra de båda klassernas tankar och 

kunskaper. 

 

3.1 Vad kan eleverna om planeterna? 

Förskoleklassen: Fyra av fem elever menar att planeterna är runda och alla fem vet att 

planeterna ser olika ut. En elev svarar ”Planeterna är runt jorden och så är de helt runda, för 

ifall det skulle vara fyrkanter skulle det ju vara kanter så man ramlar ner”. 

 Fyra av fem vet att en planet heter Pluto. En av dem nämner även jorden och månen som 

planeter. En elev svarar ”En planet ser ut som en stor sten, den är gul, grön och blå. Våran 

planet är Sverige. Det finns mer planeter som Norge och England och Göteborg, fast den är ju 

i Sverige. Det är 100 mil till en planet”. En elev vet också att det finns en planet med ringar 

runt sig. 

 På frågan hur lång tid det tar att åka med ett rymdskepp till en planet så blir svaret mycket 

varierande. Jag får svaren ”16 minuter”, ”20 minuter”, ”200 timmar”, ”100 år” och ”2 

sekunder”. 

 

Årskurs 5: Alla sex räknar upp 4-6 planeter var, varav alla nämner Jorden och Pluto. En elev 

nämner solen som en planet och en elev nämner månen. En elev minns ramsan ”Mor vattnar 

jorden medan jag sätter ut nya plantor”, och hon räknar upp sex planeter. 

 Alla menar att planeterna är runda och har olika utseende. Alla nämner att det finns en 

planet med ringar runt, varav en kommer ihåg att det är Saturnus som har ringar runt sig. Tre 

elever minns att en planet är röd. Två elever nämner att Jorden är grön och blå. Fem av sex 

elever vet att Pluto är den minsta planeten och en elev vet att Jupiter är störst. 

 

Jämförelse: Eleverna i båda grupper har ganska lika kunskaper i hur en planet ser ut, men 

årskurs fem har mer detaljkunskaper, t.ex. att Pluto är den minsta planeten och att en planet är 

röd osv. 
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 I förskoleklassen vet nästan alla att en planet heter Pluto, medan alla i årskurs fem kan 

räkna upp minst fyra planeter. Alla nämner Jorden och Pluto, en elev nämner månen och en 

elev nämner solen som en planet. 

 

3.2 Vad kan eleverna om stjärnorna? 

Förskoleklassen: Fyra av fem elever svarar ”Det är något som lyser på natten” varav en 

vidare förklarar att ”En stjärna är en sten som det är eld runt om”. Den femte eleven svarar 

”Det är prickar i rymden”. Alla fem har sett en stjärna någon gång och en elev har hittat en 

stjärna på marken som hon tog med hem. En elev har sett ett stjärnfall. Hon tror att stjärnan 

hamnade på marken i någon skog någonstans. De är alla medvetna om att det finns många 

stjärnor, jag fick bl.a. svaren ”Oj, oj, oj 1000-någonting tror jag”, ”100 000” samt ”biljoner”. 

En elev har även sett en stjärna falla, så här sa hon om det: ”En stjärna kan falla ner. Den kan 

hamna på ett hus och börja brinna eller något. Eller så ramlar den på marken, ja den kan ramla 

var som helst.” 

 

Årskurs 5: Av årskurs fem fick jag väldigt varierande svar. Jag fick svaren: 

• ”Det finns mer stjärnor än det finns sandstränder på hela jorden.” 

• ”En stjärna är som en sol och det finns mer stjärnor än det finns sandkorn på en strand.” 

• ”Solen är en väldigt stor stjärna.” 

• ”Det är en liten sol.” 

• ”En stjärna är en grej som lyser på himlen.” (Betyder det att solen är en stjärna?) ”Nej, det 

är ett stort klot som lyser upp jorden med ljusstrålar som värmer.” 

 

Jämförelse: Huvuddelen i förskoleklassen har uppfattningen att stjärnor är något som lyser. 

Den uppfattningen har även en elev i årskurs 5. I årskurs fem dominerar tanken att en stjärna 

är en sol. 

 I båda grupperna har även några nämnt att det finns många stjärnor, t.ex. ”Biljoner” och 

”Det finns mer stjärnor än det finns sandkorn på en strand”. 
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3.3 Vad tror eleverna att det är för skillnad på en planet och en 

stjärna? 

Förskoleklassen: Tre elever menar att en stjärna har taggar medan en planet är rund. En av 

dessa elever tror också att stjärnor är lite mindre än planeterna. Två elever vet inte vad det är 

för skillnad på en stjärna och en planet.  

 

Årskurs 5: Tre av sex elever nämner att en planet är större än en stjärna, två av dem nämner 

även att man kan gå på månen (som de menar är en planet). Tre stycken menar att en stjärna 

brinner, medan de andra tre säger att de är varma och lyser på kvällen. En elev säger att det 

finns gas runt planeterna men inte runt stjärnorna. En elev svarar att den största skillnaden på 

en planet och en stjärna är att en stjärna har fem kanter medan en planet är rund. 

 

Jämförelse: Två elever i förskoleklassen vet inte vad det är för skillnad. 

 Tre elever i förskoleklassen menar att den största skillnaden är att en planet är rund medan 

en stjärna har taggar. Det menar även en elev i årskurs fem. En elev i förskoleklassen tror att 

stjärnor är lite mindre än planeter, detta tror även tre elever i årskurs fem. 

 En elev i femman säger att det finns gas runt planeterna men inte runt stjärnorna. 

 

3.4 Vad kan eleverna om månen? 

Förskoleklassen: Två elever vet inte vad månen är för något, men en av dem vet att vi har 

olika former på månen, runda månar och taggiga månar (skarv), han tror att vi har fem olika 

månar. En tredje elev vet också att vi har en måne som kan se olika ut, han menar att vi har tre 

sorters månar (en helt rund, en halv och en skarv). 

 En elev har sett på tv att månen är gjord av ost, vilket hon inte tror på. Hon tror att månen 

är gjord av något mjukt. Den femte eleven svarar ”Det är en planet som man kan åka med 

rymdraket till. På tv sa de att om det finns vatten där så ska de bygga en fabrik där. De ska 

jobba med månen och se om det finns vatten där.” 

 

Årskurs 5: Tre elever av sex tror att månen är en planet, varav en svarar ”Det är en planet 

som snurrar runt jorden”. En av de tre eleverna menar att månen lyser på natten. Två elever 

vet inte vad månen är för något, men en av dem svarar att man kan gå på månen. En elev 

svarar att fläckarna på månen är kratrar. 
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 På frågan om hur månen ser ut får jag olika svar av alla. Jag får t.ex. svaren ”Det är moln i 

vägen och skymmer olika delar av månen”, Solen kanske inte lyser lika mycket där det är 

mörkt”. Jag får också svaren ”Det beror på hur mycket av månen som reflekteras av solen” 

och ”Jag tror det beror på något med solen”. Två elever har ingen förklaring. 

 

Jämförelse: Ingen vet egentligen vad månen är för något. I Förskoleklassen är det mycket 

varierande svar, allt från att månen kanske är gjord av något mjukt till att man kan åka med 

rymdraket till den. I årskurs fem tror hälften av eleverna att månen är en planet. En elev vet 

att fläckarna på månen är kratrar. Två elever har inget svar på frågan. 

 I förskoleklassen är det två elever som svarar på frågan hur en måne kan se ut. De vet 

båda att den kan ha tre olika former (hel, halv och skarv) och en av dem tror att vi har fem 

månar. I årskurs fem får fem elever frågan ”Hur ser månen ut?”. Två elever har ingen 

förklaring. Två elever svarar att det har med solen att göra, varav den ena eleven svarar att det 

beror på hur mycket av månen som reflekteras av solen. Den femte eleven tror att månen 

täcks av moln. 

 

3.5 Vad tror eleverna att det är som gör att vi har natt och dag? 

Förskoleklassen: Tre av fem elever tror att vi har natt och dag för att vi ska få sova. Två av 

de tre eleverna säger också att solen går ner bakom ett stort berg på natten, men den tredje 

svarar ”För att människan och djuren måste vara vakna någon gång och därför har vi dag. På 

natten är de ju trötta så vi måste ha natt så att vi kan sova. Det är moln som täcker över solen 

så att det blir svart. Det är lite mörkare moln. På andra sidan jordklotet där är det kväll nu. 

Jordklotet vänder sig ju och då blir det natt hos oss och på andra sidan jordklotet blir det dag”. 

De två andra eleverna vet att solen flyttar på sig runt jorden och därför är det inte natt och dag 

på hela jorden samtidigt. Det är dag på den sidan som solen är.  

 

Årskurs 5: Här får jag olika svar av alla elever.  

• Jorden och solen rör sig runt varandra. 

• Det är solen som byter sida om jorden. På ena sidan jorden är det dag och på andra sidan 

är de natt. 

• Jorden snurrar runt solen och runt sin egen axel. 

• Jorden snurrar runt solen i cirklar så att alla länder ska få solen på sig. 
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• Månen kommer framför solen och skymmer ljuset. Antingen så är det jorden eller solen 

som snurrar runt så att vi kommer mot eller ifrån solen. 

 

Jämförelse: Tre elever i förskoleklassen tror att vi har natt och dag för att vi ska få sova. Två 

av dem tre vet att solen går ner bakom ett berg på natten, den tredje tror att det är mörka moln 

som täcker för solen på natten. Hon vet också att jordklotet vänder sig och därför är det dag 

på andra sidan också. De andra två eleverna i förskoleklassen har lite mer liknande tankar som 

årskurs fem. De vet att solen flyttar på sig och att det är dag på den sidan som solen är på. I 

femman har alla en tanke om att det är något som snurrar, vad det är som snurrar skiljer sig åt, 

för att vi ska få dag och natt. En elev har även en tanke om att det är månen som kommer 

framför solen så att det blir mörkt på natten. 

 

3.6 Vad tror eleverna det är som gör att vi har olika årstider? 

Förskoleklassen: En elev säger att det måste vara varmt någon tid på året och därför har Gud 

skapat sommar, vår, höst och vinter. En elev menar att solen kanske är bakom månen på 

vintern eftersom det nästan inte finns någon sol och det är solen som gör att det blir varmt. De 

tre andra menar att det är kallt på vintern eftersom det snöar och snön är kall, de menar också 

att solen är starkare på sommaren. Hur den blir starkare har en elev en tanke om och det är att 

solen kommer närmare jorden. En av de tre eleverna menar också att vi har årstider för att de 

på andra sidan jorden också ska få sommar någon gång på året. 

 

Årskurs 5: En elev har ingen tanke alls. En annan elev vet att solen blir starkare, men inte 

hur. Fyra elever av sex nämner att solen blir starkare på sommaren för att vi kommer närmare 

solen. De tror att det beror på att vi snurrar runt solen och på så sätt kommer närmare solen.  

 

Jämförelse: Tre elever i förskoleklassen tror att solen blir starkare på sommaren, varav en 

tror att det är pga. att vi kommer närmare solen och en menar att de på andra sidan jorden 

också måste ha sommar någon gång på året. De tre eleverna tror också att det blir kallt på 

vintern för att det snöar (snön är kall). Även en elev i årskurs fem har argumentet att solen blir 

starkare på sommaren. Fyra elever i årskurs fem vet att solen blir starkare på sommaren för att 

vi kommer närmare solen pga. att vi snurrar runt den.  

 En elev i förskolan tror att vi har årstider för att Gud har skapat det så och en elev tror att 

solen är bakom månen på vintern. 
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3.7 Vad skulle eleverna vilja lära dig om rymden? 

Förskoleklassen:  

• ”Allt!!!” 

• ”Vad stjärnorna är gjorda av. Vad månen är gjord av och sånt.” 

• ”Hur stjärnorna egentligen ser ut. Jag kan bara se små runda prickar.” 

• ”Mest om planeterna” 

• ”Inget” 

 

Årskurs 5: 

• ”Hur långt det egentligen är i hela rymden. Hur stort det är.” 

• ”Upprepa det vi gjorde i trean om planeterna och sånt.” 

• ”Jag vill lära mig lite mer om Vintergatan, svarta hål och sånt.” 

• ”Det är svårt att välja. Jag skulle vilja lära mig hur man bygger rymdraketer och hur 

man vet vart man är i rymden.” 

• ”Hur stora stjärnor och sånt är.” 

 

3.8 Har eleverna i årskurs 5 arbetat med rymden någon gång? Vad 

pratade de om då? 

Årskurs 5: Alla har pratat om rymden när de gick i trean och de kommer ihåg lite olika saker 

som de gjorde. En elev kom ihåg att de fick bygga rymdfarkoster i folie och att de pratade om 

dem som flög till månen. En annan elev kom ihåg att de hade byggt en docka i folie. Två 

elever minns att de gjorde en show för föräldrarna där de t.ex. fick vara en planet.  Fyra av de 

sex eleverna minns också att de pratade om planeterna och en elev berättar hur de gjorde 

planeterna av ballonger och hängde upp i klassrummet. 
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4 Diskussion 

Syftet med mitt arbete var att se vad eleverna har för tankar och kunskaper om rymden innan 

de börjar i skolan och när de slutar årskurs fem och ska ha uppnått målen. Har deras tankar 

och kunskaper utvecklats och har de uppnått målen? 

 I min undersökning har jag kommit fram till att eleverna i förskoleklassen har mycket 

varierande tankar och förkunskaper inom området rymden. Mitt resultat är att mycket av 

elevernas kunskaper kommer från vad de själva har sett t.ex. att en stjärna är något som lyser 

på natten och att solen går ner bakom ett stort berg på natten” och att det blir kallt på vintern 

för att snön är kall. De har också en del tankar utifrån vad de sett på tv i barnprogram och 

liknande program, t.ex. att månen är gjord av ost. En del svar tror jag även kommer från 

föräldrarna, t.ex. fick jag svaret ”Bara så att vi får sova och kan vakna pigga och glada på 

morgonen.” på frågan ”Vad är det som gör att vi har natt och dag?”. På sommaren brukar man 

säga att solen är starkare och på det har eleverna i förskoleklassen lyssnat. Många av 

elevernas tankar är rimliga ur deras synpunkt och som Immanuel Kant menar i Stensmo 

(1994) att människan kan vara säker på hur tingen framträder för hennes medvetande, men 

aldrig vara säker på hur tingen är ”där ute”. Eleverna har många föreställningar och kunskaper 

som man kan utgå ifrån i sin undervisning för att eleverna ska kunna lära sig så mycket som 

möjligt. Problemet är bara, som jag tog upp i 1.2 Bakgrund, att ta reda på vilka föreställningar 

man ska utgå ifrån då alla elever har olika föreställningar. 

 Enligt min undersökning har eleverna i årskurs 5 inga djupare kunskaper inom området 

rymden. De flesta har något mer utvecklade kunskaper, medan några elever fortfarande är 

kvar på förskoleklassens nivå i vissa frågor, t.ex. så tror en elev i årskurs fem att den största 

skillnaden på en stjärna och en planet är att en stjärna har taggar medan en planet är rund, en 

annan elev tror att månen kommer framför solen och att det är därför som det blir mörkt på 

natten. Eleverna i årskurs fem har bristande kunskaper i hur jorden rör sig runt solen och hur 

jorden roterar kring sin egen axel. Alla har en tanke om att antingen solen eller jorden snurrar 

och att det är därför som vi har natt och dag. Endast en elev har en tanke om att jorden snurrar 

runt sin egen axel. 

 I Andersson (2001) kan man läsa om hur elever i olika åldrar svarar på olika 

naturvetenskapliga frågor. Bl.a. frågan ”Varför blir det mörkt på natten?” tas upp. Man har 

sammanställt elevernas svar i olika modeller (se Bilaga 2), från modell 1, där eleverna menar 

att solen gömmer sig bakom kullar och berg, till modell 6 där eleverna menar att jorden 

snurrar ett varv runt sin egen axel en gång per dygn. Andersson menar att modell 1 stämmer 
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väl överens med vad eleven sett. När eleverna sedan utvecklas i sitt tänkande kommer de 

närmare och närmare modell 6 i sitt tänkande. I min undersökning kan man se liknande 

tankesätt som eleverna har och hur de har kommit olika långt i sin utveckling. Man kan också 

läsa i Andersson (2001) hur elever förklarar att vi har årstider. Den vanligaste förklaringen 

bland elever i åldern 9-16 år baseras på avståndsvariation. I en del av förklaringarna menar 

eleverna att pga. jordens lutning så kommer norra halvklotet närmare solen än det södra som 

då har vinter. Det är ungefär som att stå bredvid en brasa och luta sig mot och ifrån brasan. 

Många menar även att jordens bana runt solen är elliptisk och att vi på så sätt kommer närmre 

och längre ifrån solen. Hade denna teori varit sann skulle vi ha sommar på hela jorden 

samtidigt och vi skulle ha två somrar och två vintrar varje år. I min undersökning svarar de 

flesta elever precis som i Anderssons sammanställning att årstiderna beror på 

avståndsvariation, men de flesta har egentligen ingen uppfattning av vad som orsakar att vi 

har olika årstider. 

 Ur frågan ”Har ni arbetat med rymden någon gång?” och ”Vad gjorde ni då?” kan man se 

att eleverna i årskurs 5 kommer ihåg pratiska saker som de genomfört i årskurs 3, men också 

att de kommer ihåg att de pratat om planeterna och deras utseende och platser i rymden. Ingen 

nämnde att de har pratat om hur det blir natt/dag och olika årstider fast det är ett av de 

uppnående målen i årskurs 5 som tas upp i kursplanen för fysik (Skolverket, 2000). 

 Det är oroväckande vad lite eleverna kan i årskurs fem, jämfört med vad de kan i 

förskoleklassen, med tanke på att de gått fem år i skolan. Jämfört med vad det står att eleverna 

i årskurs 5 ska kunna i Lpo94 och kursplanerna anser jag att eleverna i årskurs 5 kan relativt 

lite om rymden. Det vore intressant att intervjua en grupp vuxna och jämföra deras resultat 

med förskoleklassen och årskurs 5 och se vad de har för tankar och kunskaper om rymden.  

 Det krävs mycket av eleverna för att de ska klara av att uppnå målen i årskurs fem. 

Rymden är svårbegriplig om man inte har en känsla för avståndet i rymden och har kunskaper 

om att jorden går i en nästan cirkulär bana runt solen, samt att jordaxeln lutar. Enligt 

skolverket (2005) är skolans uppgift att skapa förutsättningarna så att alla elever ska utvecklas 

så mycket som möjligt och nå de nationella målen. I Lpo94 (Lärarförbundet, 2001) kan man 

också läsa hur viktigt det är att resultaten följs upp och utvärderas för att nya metoder ska 

kunna prövas och utvecklas. Ur min undersökning kan man tolka att eleverna inte har fått så 

mycket kunskap om rymden med sig som de borde ha fått. Eleverna byter skola i årskurs 7 

och därför frågade jag klassläraren om de skulle arbeta något mer med rymden innan dess. 

Läraren sa att de kommer att arbeta med rymden i årskurs 6. De kommer då främst att 

behandla planeterna och deras förhållande till jorden. 
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 Eleverna har många tankar om vad de skulle vilja lära sig om rymden. Jag tror att 

eftersom frågan ”Vad skulle du vilja lära dig om rymden?” kom sist, så påverkade mina 

tidigare frågor elevernas svar, framför allt i förskoleklassen där jag bara fick svar som berörde 

det vi diskuterat tidigare. I årskurs 5 fick jag lite mer varierande svar med ämnen som inte 

berörts i intervjun, t.ex. om svarta hål och om hur man orienterar sig i rymden. Dessa ämnen 

kanske man kan utgå ifrån i vidare undervisning.  

 För att begränsa mig har 11 elever intervjuats vilket inte ger ett rättvist genomsnitt av 

elevernas kunskaper om rymden och eftersom intervjuerna inte skulle ta för lång tid ställdes 

inte alla de följdfrågor som borde ställas för att få en fullständig uppfattning av vad eleven 

menade och intervjun borde kanske därför ha delats in i två tillfällen. Det hade också varit 

intressant om de hade fått rita teckningar och förklara hur de menade med hjälp av dem. 
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Bilaga 1  
 

Huvudfrågorna vid intervjuerna 
 

De frågor som står i fetstil är utgångsfrågorna. Beroende vad eleverna svarade så fick de 

följdfrågor. Några följdfrågor skrevs med för att få en liten inblick i hur intervjuerna kunde 

utvecklas. 

 

• Har ni arbetat med rymden någon gång? Vad pratade ni om då? (endast årskurs 5) 

• Vad är en planet för något? Hur ser de ut? Hur lång tid tar det att resa till en planet? 

• Vad är en stjärna för något? Hur många stjärnor finns det? Är solen en stjärna? 

• Vad är det för skillnad på en stjärna och en planet? 

• Vad är månen för något? Hur ser månen ut (de olika faserna)? 

• Vad är det som gör att vi har natt och dag? Vart tar solen vägen på natten? 

• Vad är det som gör att vi har olika årstider? 

• Vad skulle du vilja lära dig om rymden? 



    

Bilaga 2 

 

Ett utdrag ur Björn Anderssons bok ”Elevers tänkande och skolans naturvetenskap – 

forskningsresultat som ger nya idéer”, sida 26, där han sammanställt hur 20 elever i åldrarna 

9-16 i en engelsk skola svarat på frågan ”Varför blir det mörkt på natten?”. 

 

 

 


