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Abstract 
 
The purpose of this degree project is to find pupils´ understanding about the movements 
which occur in our solar system and compare them with the scientific facts we know about. In 
our daily life we refer to what we can see with the help from our eyes whether something 
moves or not. How do the pupils´ get affected by these daily expressions they hear from early 
ages, and do they have an opportunity with the help from the school to change these ways of 
thinking?  
   The survey was carried out with help of qualitative interviews of pupils´ in class 1 and 5. 
This because to see how large the difference is between pupils´ who hasn�t received any 
education about the solar system and the pupils´ who are supposed to have reached the goals 
compiled by The National Agency for Education.  
   The pupils´ who took part in this study were chosen by random from both classes. They 
answered to 14 questions, each and everyone on their own. They answered the questions with 
various details, some were very taciturn. Sometimes I had to ask resulting questions, since I 
wanted to understand the pupils´ properly.  
   The result of the survey shows that the pupils´ knowledge within the area have a large 
variation, even within the same ages. This can be deduced to the interest of the pupils´ in our 
solar system. The conclusion I have maid from this survey are that it is important to find out 
which understandings the pupils´ have before the work with the subject area. 
 
Keyword: astronomy, day/night cycle, early school ages, rotation of the earth 
 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur elevers uppfattningar om de rörelser som 
sker i vårt solsystem stämmer överens med de vetenskapliga fakta som finns. I våra 
vardagliga situationer refererar vi till det vi med ögats hjälp kan uppfatta i fråga om vad som 
rör sig eller ej. Hur påverkas eleverna av de dagliga uttryck som de får höra sedan de är 
mycket små, och har de en möjlighet att med skolans hjälp förändra dessa tankesätt?  
   Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer av elever i skolår 1 
respektive 5. Detta för att se hur stor skillnaden är mellan de elever som inte har erhållit 
någon undervisning om solsystemet och de elever som ska ha uppnått de mål för fysik som 
skolverket har ställt upp.  
   Eleverna som deltog i studien valdes slumpmässigt ur respektive klasser. De fick besvara 14 
frågor, var och en för sig. De besvarade frågorna olika utförligt, vissa var mycket fåordiga. 
Ibland var jag tvungen att ställa följdfrågor, eftersom jag ville förstå eleverna på ett bra sätt.  
   Resultatet av undersökningen visar att elevernas kunskaper inom området har en stor 
variation, även inom samma åldrar. Detta kan härledas till elevernas eget intresse av vårt 
solsystem. Den slutsats som jag har dragit av undersökningen är att det är viktigt att ta reda på 
vilka föreställningar som eleverna har inför arbetet med arbetsområdet.  
 
Nyckelord: astronomi, dag- och nattcykeln, tidigare skolåldrar, jordens rotation 
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1. Inledning 
 
1.1 Syfte 
Syftet med mitt examensarbete är att om möjligt kunna förbättra undervisningen inom 
området så att elevernas förståelse främjas.  
Jag vill ställa en jämförelse mellan de som inte har sysslat med astronomi över huvud taget 
och till att de ska ha uppnått de mål som finns i läroplanen för fysik. Hur stor är skillnaden 
mellan dessa årskurser och vilka brister finns det när man jämför med de uppnåendemål som 
finns i läroplanen? Om eleverna inte klarar av de uppnåendemål som finns, vad kan vi 
pedagoger göra för att öka förståelsen för hur solens och jordens rörelser påverkar vårt 
dagliga liv? Även om ämnet som sådant för det mesta är intressant, hur lätt är det att 
konkretisera att jorden både roterar runt sig själv och runt solen?  
 
I kursplanen för Fysik (Skolverket, 2000) kan man läsa att  
 
Eleven skall 
 
Beträffande natur och människa 
 

- ha insikt i hur planeterna rör sig runt solen samt hur jorden rör sig i förhållande till 
varandra och kunna förknippa tideräkning och årstider med dessa rörelser. 

 
Med detta i bakhuvudet blev jag nyfiken på hur elevernas föreställningar om dag och natt 
förändras under skolans första år. Vilken förståelse får eleverna om varför det blir dag och 
natt? Hur mycket påverkas eleverna av talesättet �solen går upp och solen går ner�, när det 
egentligen är jordens egna rörelser som skapar fenomenen natt respektive dag? Med detta 
examensarbete vill jag kunna visa elevers tänkande och vilka konsekvenser detta kan ha för 
undervisningen i astronomins värld. 
 
 
1.2 Bakgrund 
Ofta är astronomi ett mycket tacksamt ämne att behandla i en skolklass. Stjärnor och planeter 
är ett fascinerande ämne som kan fängsla eleverna. I läroplanen för fysik kan man läsa att 
eleverna efter år 5 ska ha fått en bra förståelse av hur solen påverkar vårt liv här på jorden och 
de ska också ha en förståelse för hur fenomenet dag - natt går till. Med det i tankarna och 
eftersom jag har ett eget intresse av astronomi fastnade jag för att skriva mitt examensarbete 
inom ämnet. Efter många olika funderingar fastnade jag för att försöka klargöra hur elever 
tänker om solen och dess upp- och nedgång. Det har gjorts mycket få undersökningar inom 
detta ämne, och att hitta litteratur har inte skett med någon större framgång. 
   I dag vet vi genom olika framstående vetenskapsmän att jorden är en sfärisk planet som 
liksom andra planeter kretsar runt solen. Så har det emellertid inte alltid varit. Till exempel 
antikens greker trodde att jorden var platt och om man seglade för långt ut på havet kunde 
man trilla ner. Solen åkte i en vagn som kördes av guden Helios och på natten åkte han båt 
över havet för att nästa dag återigen köra med solen över himlen. Detta är bara ett exempel på 
många olika föreställningar som har funnits hos olika människor i olika tider.  
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1.3 Litteraturanknytning 
Stella Vosniadou, grekisk/amerikansk forskare, har tillsammans med William F. Brewer, 
amerikansk forskare, undersökt barns tankar om solens upp- och nedgång, vilka 
föreställningar barn har om stjärnorna och månen. De har funnit 8 olika föreställningar till 
varför det blir mörkt på natten.  
1. Solen skyms av moln eller mörker. 
2. Solen rör sig ut i rymden. 
3. Solen och månen rör sig växelvis ner och upp från marken. 
4. Solen och månen går upp/ner till andra sidan jorden. 
5. Solen och månen rör sig runt jorden en gång per dygn 
6. Jorden och månen rör sig runt solen på 24 timmar. 
7. Jorden snurrar kring sin egen axel upp/ner eller väst/öst. Sol och måne är fixa på motsatta 
sidor om jorden. 
8. Jorden snurrar kring sin egen axel väst/öst. Solen är fix men månen rör sig runt jorden. 
(Andersson, 2003, Vosniadou & Brewer, 1994) 
   Vosniadou menar att allteftersom eleverna utvecklas försvinner de kognitiva restriktioner 
som från början hindrar eleverna att utveckla tankarna om vissa modeller av dag- och 
nattcykeln. Oftast är det yngre elever som begränsas av föreställningarna �jorden är platt�, 
�jorden är stationär� samt �rymden är begränsad�. (Vosniadou & Brewer, 1994) 
 
John Baxter är en annan forskare som har intervjuat barn för att få reda på hur de förklarar 
fenomenet dag och natt. Han fann sex olika modeller. 
 
1. Solen går bakom bergen. 
2. Moln skymmer solen. 
3. Månen täcker solen. 
4. Solen går runt jorden en gång om dygnet. 
5. Jorden går runt solen en gång om dygnet 
6. Jorden snurrar kring sin egen axel en gång om dygnet. (Baxter, 1989, Andersson, 2003) 
 
Andersson konstaterar att alla modeller är rimliga ur elevperspektiv. Han anar en 
utvecklingsgång som sker stegvis från den första till den sista modellen. (Andersson, 2001) 
 
 
1.4 Frågeställningar 
� Vilken förståelse har eleverna om varför det blir dag och natt? 
� Vilka brister kan eleverna ha i förståelsen av dygnscykeln? 
� Vad kan vi pedagoger göra för att öka förståelsen för jordens rörelser? 
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2. Metod 
 
2.1 Urval 
Då det är vanligt förekommande att arbetsområdet som handlar om solsystemet och hur det 
fungerar är lagt till år 2, och att jag ville intervjua elever som ännu inte hade deltagit i sådan 
undervisning, valde jag elever i år 1. För att ha något att jämföra med, valde jag elever ur år 5, 
då dessa ska ha uppfyllt de mål som finns uppställda för de tidigare åren i grundskolan. Dessa 
ska alltså ha en god bild av varför solen syns på dagen och inte på natten. Dessutom ska de ha 
kunskap om stjärnorna och jordens måne.  
   För att få intervjua de elever som kom i fråga hör det till god sed att söka tillstånd både hos 
föräldrar och hos elevernas ansvariga pedagoger. Efter att ha inhämtat detta, avtalade jag tid 
med de ansvariga pedagoger som ledde skolarbetet med de aktuella eleverna.  
   Jag valde att begränsa antalet elever i varje årskurs till mellan 8 och 10 stycken, detta för att 
åstadkomma en begränsning som kändes lagom stor. För att få en bild av elevernas tankar lät 
jag slumpen avgöra vilka elever som blev utvalda till intervjuerna.  
 
  
2.2 Datainsamlingsmetod 
 
Jag valde undersökningsmetoden kvalitativ intervju, eftersom jag ansåg att det är bra att 
eleverna inte påverkar varandra med de svar som ges. De frågor som jag använde mig av hade 
jag turen att hitta i en annan undersökning som S. Vosniadou och W. Brewer har genomfört i 
USA. Dessutom lade jag till 3 egna frågor som jag ville stärka undersökningen med.  
 
 
2.3 Procedur 
 
Vid första tillfället intervjuade jag de elever som går i år 1. Jag intervjuade dem en och en 
med hjälp av en bandspelare, där jag spelade in de svar som eleverna gav. Sammanlagt 
intervjuade jag 9 elever. 
   Vid andra tillfället var det dags för att intervjua de elever som gick i år 5. Även här använde 
jag mig av en bandspelare och jag intervjuade 8 elever. Dessutom använde jag mig av penna 
och papper, eftersom intervjuerna krävde att jag och eleverna ritade lite.  
  Detta bestod i att vid ett tillfälle under intervjun ritade jag upp en bild av jorden i form av en 
cirkel. Sedan ritade jag en människa som stod på övre delen av jorden. Jag bad eleverna att 
rita så att människan skulle ha dag. Därefter bad jag eleverna göra så att det blev natt för 
människan.   
 
2.4 Databearbetning 
 
För att få en samlad bild över frågornas svar delade jag upp de svar som varje elev gav i 
samband med den fråga som svaret gällde. Dessa sammanställde jag sedan i tabeller för att 
åskådliggöra resultaten. 
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3. Resultat 
 
Resultatet kommer att presenteras fråga för fråga så att bilden av dessa kan tolkas på ett 
tydligt sätt.  
 
3.1 Vart är solen på natten? 
De flesta elever som jag intervjuade hade föreställningen att solen är på andra sidan 
jordklotet. Andra föreställningar som förekom var att solen var nere på marken (2), att den var 
bakom månen (3) och slutligen var det några som inte visste var solen befann sig på natten 
(2). 
 
 
3.2 Hur går det till när solen kommer dit? 
På denna fråga framkom det ett antal olika föreställningar.  
1. Solen åker bakom månen. (1) 
2. Solen glider sakta ner mot marken. (1) 
3. Solen går ner mot marken. (1) 
4. Solen går till andra sidan jorden. (1) 
5. Jorden har en omloppsbana runt solen. (3) 
6. Jorden går i cirklar. (1) 
7. Solen går i en omloppsbana. (2) 
8. Jorden roterar. (2)  
 
En elev förklarade på följande sätt:  
 
�Jorden snurrar runt solen, och då snurrar ju jorden så att solen kan lysa på en del och då blir det natt för andra.� 

 
 

3.3 Rör jorden på sig? 
De flesta av de intervjuade eleverna hade uppfattningen att jorden rör på sig. En elev visste 
inte om huruvida jorden rör på sig eller inte, medan några hade föreställningen att jorden inte 
har någon rörelse (3).  
 
 
3.4 Rör solen på sig? 
Bland de yngre eleverna varierade föreställningarna om huruvida solen rör sig eller inte 
medan det hos de äldre eleverna var en föreställning som dominerade. Denna föreställning var 
att solen inte rör på sig. 
 
 
3.5 Rör sig månen? 
Hälften av de tillfrågade eleverna har uppfattningen att månen rör sig, medan de övriga inte 
vet (3) eller har uppfattningen att månen inte rör sig (5). 
 
 
3.6 Följer månen med dig när du är ute och går? 
Hälften av eleverna, oberoende på ålder, har uppfattningen att månen följer med dem på 
promenaden. Andra hälften har således rakt motsatt uppfattning, det vill säga att månen inte 
följer med på promenaden.  
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3.7 Rör sig månen när du ligger och sover? 
Även här svarar hälften av eleverna, oberoende av ålder, att månen rör sig när eleven ligger 
och sover. Övriga elever är antingen osäkra (2) eller har uppfattningen att månen inte rör sig 
(6) när eleven ligger och sover. 
 
 
3.8 Varför rör sig månen? 
Vid varje intervju presenterade eleverna olika uppfattningar om varför månen rör sig. 
En elev i år 5 hade en mycket speciell uppfattning. Eleven förklarade följande: 
 

�Månen liksom speglar solens strålar, det är därför den lyser och då rör den sig runt jorden och blir solen.� 
 

Andra uppfattningar som framkom var: 
1. Att det ska bli dag och/eller natt. (2) 
2. För att det ska bli fullmåne. (1) 
3. Det syns att den gör det. (2) 
4. Den syns inte på dagen. (1) 
5. Magneter drar månen runt jorden. (1) 
6. Månen rör sig runt hela tiden. (1) 
Några av eleverna hade ingen uppfattning om varför månen rör sig. 
 
 
3.9 Vart är stjärnorna på natten? 
De flesta elever i både år 1 och år 5 svarade att stjärnorna befinner sig på himlen under natten. 
En elev i år 1 hade föreställningen att stjärnorna är i vårt solsystem.  
 
 
3.10 Vart är stjärnorna på dagen? 
Flertalet av eleverna (9) har uppfattningen att stjärnorna är kvar på samma ställe som på 
dagen, men att eftersom det är ljusare på dagen syns de inte. Andra uppfattningar som 
eleverna har är att stjärnorna är på andra sidan jordklotet (1), i solsystemet (1), bakom månen 
(1) samt att stjärnorna åker ner (1).  
 
 
3.11 Rör sig stjärnorna? 
Oberoende av vilken ålder de intervjuade eleverna hade så finns det en stor variation av 
uppfattningar om huruvida stjärnorna rör sig eller inte. Vissa elever har uppfattningen att 
stjärnorna rör sig (5), andra elever att de inte rör sig (5) samt några hade ingen uppfattning 
(5). En elev hade följande uppfattning: 
 

�Ja, det gör dom, de trillar ner ibland.� 
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3.12 Varför säger man att solen går upp? 
En elev började prata om följande när jag ställde frågan:  
 

�För när man går vilse i skogen så vet man att solen går upp i väster.� 
 

Då jag för att klargöra att jag hade förstått eleven på ett korrekt sätt frågade jag vart solen går 
upp, i öster eller väster. Han vidhöll då att solen går upp i väster.  
   Andra uppfattningar som framkom vid intervjuerna var: 
1. Det blir ljust. (1) 
2. Solen kommer/går upp. (4) 
3. För att det blir/ska bli morgon. (2) 
4. Jordens rotation märks inte. (3) 
5. Det ser ut så. (1) 
6. Solen går ner på andra sidan jorden. (1) 
Två elever hade ingen uppfattning om varför vi använder detta uttryckssätt. 
 
3.13 Varför tror du att man säger att solen går ner? 
Även här är svaren av varierande karaktär. En elev besvarade frågan med följande ord:  
 

�För att man ska få sova.� 
 

En annan elev svarade på följande sätt:  
 

�För att den sidan vänder sig bort från solen och då går den längre ner och då blir det mörkt.� 
 
Dessutom fanns ytterligare uppfattningar som följer: 
1. Solen försvinner och månen kommer. (2) 
2. Den gör det. (2) 
3. Det blir natt/helmörkt/mörkare. (3) 
4. Man börjar inte se den. (1) 
5. Ser ut så. (2) 
Några elever (3) hade ingen uppfattning om varför vi använder uttrycket. 
 
3.14 Redovisning av ritmomentet. 
 
Eleverna ritade på samma sätt när de skulle göra dag för människan, nämligen en sol som 
lyste över honom. Det som hände när jag sedan bad dem att göra natt för människan varierade 
stort. Eleverna i år 1 ritade dels att det var en måne som skymde solen (två), dels att solen 
rörde sig till andra sidan jorden (en) samt att människan med hjälp av jordens rörelser flyttade 
sig på motsatt sida av jorden (två). Tre elever ritade att solen gick ner till jorden. Eleverna i år 
5 ritade alla utom två att det var jorden som roterade och att människan därmed följde med till 
andra sidan. De två som ritade andra förklaringar ritade dels att det var solen som gick runt 
jorden till andra sidan, dels att det var månen som skymde solen. 
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4 Diskussion 
Stella Vosniadou menar att elever har en kognitiv restriktion i hur de utvecklar sin uppfattning 
om fenomen rörande jorden, solen och övriga planeter. Detta skulle då innebära att äldre 
elever lättare ska kunna ta till sig kunskap om himlakropparnas interaktion med varandra. Hur 
långt denna utveckling har nått är individuell och leder till att elever i samma årskurs ligger på 
olika utvecklingsnivåer. Detta leder till att vi pedagoger ibland misslyckas med att ge alla 
elever undervisning på lika villkor. Det är därför av yttersta vikt att inför ett arbetsområde 
undersöker vilka föreställningar som eleverna har om hur himlakropparna interagerar med 
varandra. Det är allt för vanligt att dagens elever inte når upp till de uppnåendemål som finns i 
läroplanerna. Detta är mycket allvarligt då dessa mål är rena baskunskaper som alla elever bör 
ha rätt till att kunna tillgodogöra sig. Det är då viktigt för oss blivande samt redan verksamma 
pedagoger att försöka förändra de metoder som används i dagens skola.  
   Det är viktigt att variera undervisningssätten eftersom det annars lätt blir slentrian i 
skolarbetet. Att varva teori med praktiska övningar är enligt min åsikt av yttersta vikt när det 
handlar om t ex astronomi och solsystemet. Det är svårt att förklara att solen står still och att 
det är jorden som roterar runt, dels sig själv, dels runt solen och att det är i sin tur månen som 
roterar runt jorden. Det är mycket enklare att visa med till exempel en modell av solsystemet. 
När jag gick i mellanstadiet för många år sedan visade vår lärare en modell som man med 
hjälp av en vev kunde få planeterna att rotera runt solen och månen runt jorden. Solen var en 
glödlampa som lyste och med dess hjälp kunde vi elever få en god förståelse av hur 
fenomenet dag och natt går till. 
   Att vi i vårt dagliga liv upplever att solen går runt vår planet är inte underligt eftersom det är 
det vi ser med hjälp av våra ögon. Att vi använder dessa uttryck ligger troligen i vår historia. 
Det var ju inte så många århundraden sedan vår världsbild förändrades av Galilei som fann att 
det omöjligt kunde vara solen som kretsade runt vår jord. 
   De elever som hade uppfattningen att det var jordens rotation som orsakade dag respektive 
natt hade också en klar uppfattning huruvida uttrycken solen går upp, respektive solen går ner 
verkligen stämmer med verkligheten. De har en förståelse för att det handlar om ett 
uttryckssätt som egentligen inte stämmer med verkligheten. 
  De yngre eleverna som deltog i undersökningen hade varierad kunskap om vart solen är på 
natten. Vissa elever tolkar det som de med ögats hjälp uppfattar som sanning, medan andra 
elever har en större förståelse för hur dag- och nattcykeln går till. Att elever i år 1 har en god 
uppfattning om vart solen befinner sig på natten tolkar jag som att de är intresserade av 
rymden och således har detta som ett specialämne. Jag menar dock inte att de elever som inte 
har kommit lika långt i sin kognitiva tankeprocess är mindre intresserade av ämnet, men 
genom att de inte har fördjupat sig inom ämnet på egen hand har lett till att de har annorlunda 
föreställningar om himlakropparnas interaktion. Dessa föreställningar som jag liksom Björn 
Andersson hävdar inte alls är orimliga sedda ur elevperspektiv.  
   Att det finns elever som hyser en tilltro till sin egen känsla är gott att veta. Många elever 
upplever att månen följer med dem när de är ute och går. Detta minns jag att även jag tyckte 
när jag var ung. En föreställning om stjärnorna som en elev har väckte mina tankar extra 
mycket. Elevens föreställning är att stjärnorna är på andra sidan jorden under dagen. Med 
hjälp av logiskt tänkande har eleven dragit paralleller till hur solens rörelser går till. Eftersom 
solen är på andra sidan jorden på natten borde således stjärnorna vara där på dagen.  
   När jag vid en VFU ledde undervisningen med en femteklass och jag skulle ha hand om 
genomförandet av undervisningen om solsystemet reflekterade jag aldrig över om hur deras 
föreställningar om jordens och månens rörelser samt solens ickerörelser såg ut. Med denna 
nya kunskap i bagaget har jag tagit ett steg till i min utveckling till en bättre pedagog.  
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