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Abstract 
 
When children start school, they have a different level of knowledge and different degrees of 

imagination, which vary from child to child. They explain their surroundings with help of this 

knowledge and understanding. As a teacher, we play a big role in helping them become more 

knowledgeable of the world that we live in. It is up to us to adjust the education process so 

that it is structured around each individual students needs.  

   The purpose of this study was to find out what kind of view 6 year olds have of the world, 

the sun, the moon, and the stars. Six students were interviewed and the results show that the 

more concrete a subject is, the more knowledge they acquire and their understanding becomes 

much more clear.  

   In this study the author has also reviewed examples of existing children’s literature that is 

directed towards students in this age group. What information does it contain, and how is it 

structured? 

   The conclusion of this study is that, as a teacher, it is important to use very concrete 

material when teaching about the universe and outer space. Also, teachers should know that 

there is children’s literature with simple, easy to understand text and pictures directed towards 

children of this age group available to them.  
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Sammanfattning 

  
Innan barn börjar skolan bär de med sig olika mycket kunskap och föreställningar. Med hjälp 

av de erfarenheter de har, försöker de sedan förklara den omvärld de lever i. Som lärare fyller 

man en viktig roll att hjälpa barnen att få kunskap om den värld de lever i och anpassa 

undervisningen så att den är uppbyggd efter varje enskild elevs behov.  

   Syftet med denna undersökning var att ta reda på vad 6-åringar har för föreställningar om 

jorden, solen, månen och stjärnorna. Sex elever har intervjuats, och resultatet visar att ju mer 

konkret ett ämne är desto mer kunskap och föreställningar har eleverna. 

   I arbetet har författaren också tittat på exempel av vad det finns för faktalitteratur riktad mot 

elever i denna ålder. Vad innehåller den och hur är de uppbyggda?   

   Slutsatsen av denna undersökning blir således att som lärare är det viktigt att använda 

mycket konkret material i sin undervisning om rymden och att det finns bra faktalitteratur, 

med enkel text och lättförståliga bilder, riktad till barn i denna ålder, att ta med i 

undervisningen. 
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1 Inledning                                                                                                  

1.1 Bakgrund 

Rymden har alltid varit ett område som människor har fascinerats av. Det är stort och 

oändligt, men också svårt att greppa och förstå. Helldén (1994) skriver att man redan som 

liten skaffar sig olika erfarenhet. Med hjälp av de erfarenheterna skapar sig barnet en egen 

uppfattning om de olika fenomen som förekommer runt omkring oss. Under livets gång 

skaffar vi oss nya erfarenheter och med hjälp av dem ändras individens uppfattning om hur 

olika fenomen uppstått. 

    Vidare skriver Helldén (1994) om hur barns olika tankar om naturvetenskapliga fenomen 

uppkommer för att de vill kunna förklara och förstå den värld de lever i. Eleverna kommer 

inte till skolan som oskrivna blad, de har förkunskaper med sig. De har egna förklaringar, 

eller någon annans förklaring på olika saker, fenomen och begrepp runt omkring oss. Saker 

kan ha olika betydelse för eleven, beroende på vilket sammanhang de kopplas till. Eleven 

kanske tolkar ur en annan synvinkel och det kan uppstå missförstånd mellan elev och lärare. 

Det är därför av stor vikt att lärarna undersöker elevernas förkunskaper i olika ämnen och 

lägger dem till grund i varje elevs fortsatta undervisning.  

   I Lpo94 kan man läsa att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov och det är viktigt att resultatet följs upp och utvärderas för att nya metoder skall kunna 

prövas och utvecklas.    

   I skolverkets kursplan för fysik (Skolverket, 2000) kan man läsa att ”Skolan skall i sin 

undervisning i fysik sträva efter att eleven beträffande natur och människa utvecklar kunskap 

om fysikens världsbild utgående från astronomi och kosmologi”.   

  I ett arbete som NORDLAB presenterar på sin hemsida, (NORDLAB är ett nordiskt 

samarbetsprojekt som syftar till att sprida didaktisk forskningsinformation till lärare och lärarutbildare i 

naturvetenskapliga ämnen) kan man läsa om vad man genom forskning har kommit fram till att 

elever i förskolan och tidig skolålder har för uppfattning om jorden som planet: 

 

”Jorden är en sfär, en jätteboll bestående av två halvor. Den nedre består av 

 jord och sten och den övre av luft och himmel. Rymden finns utanför jorden.” 

 

 

 



- 2 - 

Vidare kan man läsa; 

 

”Barnen har hört att jorden är rund, men denna rundhet kan de tolka som att 

den avser vägarnas kurvor eller bergens form. Jordgloben representerar någon 

annan planet i rymden än den vi bor på.”  

 

Andersson (2001) skriver i sin rapport om en engelsk undersökning där elever i åldern 9-16 år 

deltog. Undersökningen handlade om varför det blir mörkt på natten. De yngsta barnen tror att 

solen gömmer sig bakom kullar och berg, att solen skyms av ett moln eller att det är månen 

som skymmer solen. 

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete var att undersöka vad elever i 6-årsålder har för föreställningar om 

solen, månen, stjärnorna och jorden. Syftet var också att se vad eleverna kan hitta för fakta om 

de omnämnda delarna av rymden i faktalitteratur riktad till barn i deras ålder. 

 

  

1.3 Frågeställning 

• Vad har elever i 6-års ålder för föreställningar om jorden, solen, månen och 

stjärnorna? 

• Vilken information innehåller faktalitteratur, riktad mot barn i denna ålder, om rymden 

och hur är den uppbyggd? 
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2 Metod 

För att kunna ta reda på vad elever i 6-årsåldern har för föreställningar om jorden, solen, 

månen och stjärnorna bygger själva undersökningen på intervjuer. Att valet blev intervjuer 

berodde på att man får en bättre kontakt med eleverna och man kan direkt följa upp deras 

svar. Eftersom barnen bara är 6 år ska inte enkätundersökning användas som metod då det 

inte är säkert att de kan läsa eller skriva.  

   Intervjuerna bygger, enligt Kvale (1997), på den semistrukturerade intervjumetoden för att 

ha möjlighet att få så uttömmande svar som möjligt. Denna intervjumetod tillåter att man 

ställer intervjufrågorna utan inbördes ordning. Då kan man utgå från de svar man får av 

eleven som intervjuas och sedan ställa följdfrågor, och får på så sätt möjlighet att vara mer 

flexibel. 

   Undersökningen tar också upp vad faktalitteratur riktad mot barn skriver om de områden 

som intervjuerna berör.  Detta för att se vad för information eleverna både har haft och har för 

möjlighet att ta del av. 

   Att valet blev just elever i 6-årsåldern beror på att de då inte haft någon skolundervisning i 

ämnet astronomi. 

   I undersökningen ingick också att se vilken faktalitteratur eleverna kan hitta om rymden på 

kommunens lokala bibliotek, vad den innehåller för information och hur den är strukturerad. 

 

2.1 Urval 

Detta arbete är baserat på intervjuer med elever som går i 6-årsverksamhet på en skola i 

sydvästra delen av Sverige. Det är en medelstor kommunal skola och eleverna går i en 

åldersblandad klass med elever från 6 till 10 år. Eleverna kommer från vanliga 

arbetarfamiljer.  

   På skolan arbetar två åldersblandade klasser parallellt, och då det sammanlagt fanns 11 

sexåringar i dessa klasser tillfrågades alla 11. En förfrågan skickades ut till elevernas 

vårdnadshavare där de tillfrågades om deras medgivande till intervju. Svar inkom från 

samtliga och av dem som svarat ja till intervjuer var det bara sex elever som ville vara med. 

Fyra var pojkar och två var flickor. 
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2.2 Datainsamlingsmetod 

Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer samlades data in. Denna metod tillåter att 

ändringar gällande frågans form och ordningsföljd görs. På så sätt får eleverna stort utrymme i 

svaren och det blir lättare att förstå hur de tänker när man kan ställa spontana följfrågor. Det 

blir enligt Kvale (1997) lättare att följa upp de svar man får av eleverna. Denna metod 

stämmer bäst överens med att få svar på arbetets syfte ”vad elever har för tankar och begrepp 

om delar av universum”. 

Enligt Kvales (1997) struktur gjordes en intervjuguide innan intervjuerna. Denna guide 

fungerade som ram och den är uppbyggd i olika faser. De sex olika faserna är 

acklimatiseringsfasen, uppvärmningsfasen, introduktionsfasen, huvudintervjun, 

nedtrappningsfasen samt reflektionsfasen (se bilaga 1). Under huvudintervjun ställdes fyra 

basfrågor och utifrån de svar eleverna lämnade ställdes sedan följdfrågor för att få så 

uttömmande svar som möjligt. Intervjuerna genomfördes under två dagar. De genomfördes i 

enskilt rum och eleverna intervjuades en i taget. Intervjun bandades för att ingen viktig 

information skulle missas och för att intervjuaren skulle kunna koncentrera sig på samtalet. 

 

2.3 Procedur 

Efter godkännande från skolans rektor samt klassernas lärare togs den första kontakten med 

eleverna, under ett besök då 6-åringarna från båda klasserna hade en gemensam samling. En 

kort presentation och information om varför intervjuerna skulle genomföras, enligt 

acklimatiseringsfasen i bifogad intervjuguide (bilaga 1). Under denna samling delades även 

ett brev ut till elevernas vårdnadshavare, för att få deras godkännande till att intervjua deras 

barn.  

   När det sedan blev dags för själva intervjuerna så skedde de under två dagar. Detta för att 

det tar tid att intervjua elever i denna ålder och det är viktigt att ha ork och fokus till alla sex 

intervjuerna. Första dagen startade med deltagande på 6-årsgruppens morgonsamling samt 

första arbetspass för att skapa mer kontakt och för att barnen skulle känna sig tryggare med 

intervjuaren. Ett grupprum hade förberetts intill deras eget arbetsrum, ett rum som de var 

kända med. Eleven som intervjuades fick sitta i en soffa för att skapa en mer avslappnad 

stämning.  

   Själva intervjun inleddes med uppvärmningsfasen i intervjuguiden, och allmänt prat om 

skolan och dagen. Allt för att skapa en trygg miljö. Efter det gick intervjun över på 
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introduktionsfasen där intervjuaren så smått försökte vägleda eleverna in på ämnet astronomi. 

När det sedan gick över till huvudintervjun slogs bandspelaren på, och de fyra huvudfrågorna 

låg till grund (se bilaga 1), och utifrån de svar eleven gavs ställdes följdfrågor. Alltihopa 

avslutade med nedtrappningsfasen där eleverna tackades för den hjälp de varit och de fick 

även berätta hur de tyckte att det var att bli intervjuad. Eleverna fick också här möjlighet att 

ställa frågor till intervjuaren.  

 

2.4 Databearbetning 

När alla intervjuer var genomförda transkriberades de till skriftspråk. Varje intervju lästes 

sedan igenom i sin helhet innan själva analyseringen och arbetet med dem började. Resultatet 

kategoriserades utifrån huvudfrågorna i intervjuguiden (bilaga 1). Varje huvudfråga fick 

varsin rubrik; 

 Vilka föreställningar har eleverna om jorden? 

 Vilka föreställningar har eleverna om solen? 

 Vilka föreställningar har eleverna om månen? 

 Vilka föreställningar har eleverna om stjärnorna? 

 

 De sammanställda svaren presenteras under respektive rubrik i resultatdelen och där ges även 

en kortfattad redovisning av vad faktalitteratur riktad till barn skriver om ämnet.   

 

2.5 Reliabilitet 

 
Alla intervjuer genomfördes på skolan där eleverna går och i ett rum där de känner sig 

hemma. Alla intervjuerna genomfördes också av samma person och dessa faktorer gör att 

tillförlitligheten i arbetet är stort. Exakt vad intervjuerna skulle handla om visste inte eleverna 

om, endast läraren. Det gör att eleverna inte kan förbereda sig, och det stärker resultat i 

arbetet. Möjligtvis kan de två elever som intervjuades dag två fått information av sina 

kamrater. 

   När intervjuerna bearbetades synliggjordes nya infallsvinklar och andra följdfrågor som 

hade varit intressant att ställa, och som hade kunnat ge ett mer uttömmande svar. Trots det 

kan ändå slutsatser dras som är kopplade till arbetets syfte. 
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  Antalet elever som ligger till grund för undersökningen är för få till antalet för att svaren 

skall kunna generaliseras, men man kan ändå anta att resultatet gäller för fler elever då 

liknande trender presenteras i Anderssons (2001) och NORDLABs rapporter. 
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3 Resultat 
 
Syftet med arbete har varit att ta reda på vad elever i 6-årsåldern har för föreställningar om 

jorden, solen, månen och stjärnorna.  

Resultatet av de intervjuer som genomförts presenteras nedan och varje huvudfråga i 

intervjuguiden presenteras var för sig med sammanställningar av de svar som getts och vad 

faktalitteraturen säger om ämnet. Detta för att det skall vara enklare att utläsa resultatet.  

 

3.1 Vilka föreställningar har eleverna om jorden? 

 
• Av de sex elever som intervjuades visste fyra att jorden är en planet. En elev svarade 

att det är ett jordklot och en svarade att det är Sverige som är jorden. 

 

• Två elever visste att det fanns fler planeter än jorden och Pluto var den de kände till. 

En av dessa elever kunde också berätta att det fanns en planet med ringar runt. 

 

• Alla elever utom en visste att jorden är rund. Två av eleverna svarade också att den är 

jätte stor, så stor att det inte går att se. Elev 3 berättade att; 

 

”Jorden är så stor för annars skulle inte alla sjöar och länder få plats.” 

 

• Tre elever berättade att jorden såg ut som den jordglob som stod i ett av klassrummen 

och gav sin beskrivning av planeten utifrån den. Då angav de både formen, rund, och 

färgen, blå och grön. 

 

•  En elev svarade att; 

 

”Jorden var lika stor som till Dalarna där deras sommarstuga låg, och dit är 

det flera hundra mil.” 

 

• En av sex elever visste att jorden finns i rymden. En annan elev sa att jorden fanns 

under oss. Övriga elever visste inte var jorden låg. 
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• En elev berättade att det fanns många planeter i rymden och att de är gjorda av olika 

material. På vidare fråga om materialet nämndes grus och sten. 

 

 

3.1.1 Vad säger barnens faktalitteratur om jorden? 

 
Newth (2002) skriver att jorden som vi alla människor lever på är en planet. En planet är ett 

stort klot, uppbyggt av sten, vatten, is, metall eller gas. I vårt solsystem är jorden en av nio* 

planeter som kretsar runt solen. Med hjälp av en osynlig kraft som kallas tyngdkraft, håller 

solen planeterna kvar i sina banor. 

   Jorden består av sten och metall och kallas för ”den blå planeten”. Det kallas den för att 

största delen av jordens yta är täckt av blått hav. Jorden ligger 150 miljoner kilometer från 

solen och det tar ett år för den att färdas ett varv runt solen (Ibid.). 

   Som de övriga planeterna är jorden klotformad och när solen lyser på den ena halvan av 

planeten, så ligger den andra halvan i mörker. På den ljusa sidan är det dag och på den mörka 

är det natt (Ibid.). 

   Enligt Becklake (1998) räknar vetenskapsmän med att det är 4 600 miljoner år sedan jorden 

bildades. Runt jorden finns ett tunt lager med luft som kallas atmosfären och den skyddar oss 

från stoftkorn från rymden och skadliga solstrålar. Mitton (2000) skriver att atmosfären 

fungerar också som en filt för att hålla jorden varm. Utan den skulle planeten vara så kall att 

alla oceaner frös till is. 

   Vidare skriver Becklake (1989) att jordens yta, den som vi går omkring på, består av ett 

tiotal stora plattor. De rör sig sakta och ger upphov till bergskedjor, jordbävningar och 

vulkaner, så ytan ändrar på sig hela tiden och två tredjedelar är täckt av hav. 

 
 
*(Idag har planeterna i vårt solsystem reviderats till åtta.) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Planet#Planeterna_i_v.C3.A5rt_eget_solsystem 
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3.2 Vilka föreställningar har eleverna om solen? 

 
• Fyra av sex elever berättade att det är solen som lyser på dagen så att vi har ljus. En 

elev beskrev solen som en lampa som någon tänder på morgonen och sedan släcker på 

kvällen. När jag frågade vem det var som tände och släkte lampan svarade han; 

 
 ”Att det gjorde nog kungen.” 

 

• Två elever visste att solen är en stjärna. 

 

• När det gällde solens utseende svarade alla sex elever att den är rund, gul och har 

strålar. En elev blev lite tveksam efter sin beskrivning eftersom hon visste att solen är 

en stjärna;  

 

          ” Solen kanske inte är rund för det är ju en stjärna. Och stjärnor är taggiga. Fast  

             nej, det är dom inte. Dom är också runda. Ja, jag är inte säker men jag tror att 

            solen är rund och stjärnorna också, men inte de man får i matteboken.” 

 

• En elev berättade att solen är jätte stor, mycket större än vad jorden är. 

 

• Fem av eleverna visste att det är solen som sprider värme på jorden. Men det var ingen 

som kunde svara på varför det var kallare på vintern än på sommaren. Tre av eleverna 

svarade inte alls på den frågan. En elev svarade att då var det en kallare sol här. En 

annan elev sa att solen var på en annan planet då. En tredje elev svarade att; 

 

”Det är sommar och vinter på olika ställen på jorden, och kanske  

är det snön som gör så att solen inte kan värma lika mycket.” 

 

• Samtliga sex elever svarade att solen fanns på himlen. 

 

•  Tre av sex elever svarade att på natten var solen bakom ett moln och därför blir det 

mörkt. En elev sa att solen försvann in i skogen på natten. En elev svarade att; 

 

”Det blir mörkt på natten för då skall jag sova.” 
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3.2.1 Vad säger barnens faktalitteratur om solen? 

 
I sin bok ”Fakta om solsystemet” skriver Marie Rådbo att solen är en helt vanlig stjärna, även 

om den ser större och ljusare ut än alla andra. Fortsatt skriver hon att det beror på att den 

ligger mycket närmare jorden än alla andra stjärnor och att den ger oss det mesta av den 

värme och det ljus som vi behöver. 

  Enligt Newth (2003) är solen ett stort självlysande klot som inte består av fast materia, utan 

av gas. Utsidan av solen, det vi kan se från jorden, är 6000 grader varmt.  Man kan säga att 

solen är ett slags kraftverk som ger ljus och värme och inne i solens mitt är det 15 miljoner 

grader varmt och det är där som allt ljus och all värme bildas. 

   Solen är mycket, mycket större än jorden. Det tar ett passagerarflygplan två dagar att flyga 

ett varv runt jorden, och om det skulle kunna flyga så nära solen skulle det ta sju månader att 

komma runt ett varv (Ibid.). Rådbo (1998) skriver att solen är 1 400 000 kilometer tvärs över. 

Det är lika långt som om man tar 109 jordklot bredvid varandra eller om solen vore ihålig, då 

kunde man stoppa in 1 miljon jordklot inuti. 

   Det är skillnad på solen under vintern och på sommaren skriver Newth (2003). På 

sommaren värmer den skönt och står högt på himlen. Den är uppe innan man har stigit upp på 

morgonen och den är framme långt in på kvällen. Långt upp i norra Sverige går den aldrig 

ner. På vintern däremot, känns solen lite blekare och kraftlös, och den står lågt på himlen. Den 

är bara framme en stund på dagen, och uppe i norr går den aldrig upp. Att solen känns olika 

på sommar och på vinter beror på att jorden går i en bana runt solen. Jorden står lite snett mot 

solen och ibland pekar den delen av planeten som vi bor på mot solen. Då ser vi solen mer 

och det är sommar. Ungefär ett halvår senare pekar vår del av jorden bort från solen och vi ser 

inte så mycket av den. Då får vi vinter med korta dagar.  

 

 

3.3 Vilka föreställningar har eleverna om månen? 

 
• Samtliga sex hade sett månen. Alla sex visste också att den kunde se olika ut. Två av 

eleverna visste att det hela tiden var samma måne som bara ändrade utseende. Tre av 

de övriga eleverna var säkra på att det fanns många olika månar. 
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• När det gällde månens utseende var all sex överens om att månen är gul. En elev sa att 

månen är rund. Två av eleverna sa att den var rund, halvrund och ibland som en smal 

strimma.  

 

• En elev kunde berätta att den ändrar form för att den flyttar sig och att vi ser den från 

olika håll.  

 

”Månen flyttar sig, och ibland ser vi den från det hållet och ibland från ett 

annat. Då blir den smal ibland och rund ibland.” 

 

• Alla sex eleverna visste att månen bara lyser på natten. Två av eleverna visste att den 

var i rymden även på dagen, men att vi inte alltid ser den. En elev hade 

uppmärksammat att man kan se månen även på dagen ibland, men då lyser den inte. 

 

• En av eleverna var säker på att om solen sov på natten och lyste på dagen så måste 

månen sova på dagen eftersom den lyser på natten. 

 

• Två elever berättade att man kan åka till månen i en rymdraket. De visste också att 

man var tvungen att ha rymddräkt och hjälm på sig då. Av dessa elever svarade en att; 

 

”Det finns ingen luft på månen och gubben får sin luft i hjälmen, så som en  

dykare.” 

 

• En elev hade sett att månen hade fläckar. Hon sa att; 

 

”Det är höga berg på månen som vi kan se ända ner på jorden.” 

 

• Tre av eleverna, alla pojkar, kom under intervjun in mycket på varulvar och hemska 

djur som kom fram när månen kom fram. 
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3.3.1 Vad säger barnens faktalitteratur om månen? 

 
Månen är ett klot av metall och sten, och det är jordens närmaste granne enligt Newth (2004). 

Månen går i en bana kring jorden och det är tyngdkraften som håller den kvar. Månen är 

mycket mindre än jorden och den ligger ca 400 000 kilometer från oss. Det skulle ta en bil 

fem månader att köra dit om den körde dygnet runt, men för ett snabbt rymdskepp tar det bara 

en halv dag. 

   På månen finns det berg, dalar och slätter, precis som på jorden, men det finns varken vatten 

eller luft. Det betyder att inget kan leva på månen. Månen är en brun och grå planet som bara 

har sand och stenar och är död. Det finns dessutom många kratrar på månen. De blev till för 

miljarder år sedan, när stenar från rymden kolliderade med månen. Månkratrar finns i alla 

storlekar. Om man tittar på månen kan man också se att den är täckt av mörka fläckar och förr 

trodde forskarna att det var hav. De kallas fortfarande för hav men idag vet man att det är 

slätter som blev till när små planeter kolliderade med månen. Av dessa kollisioner blev det 

stora hål på ytan och smält sten från insidan av månen strömmade ut och blev till månhav.        

Månen är lika gammal som jorden och blev alltså till innan det fanns människor på jorden 

(Ibid.). 

   Rådbo (1998) skriver att när man tittar på månen ser det ut som den lyser, men det gör den 

inte. Den reflekterar bara solens ljus. Den ser också olika ut från kväll till kväll. Ibland är den 

stor och rund, ibland som en liten smal avklippt nagel och ibland syns den inte alls. Fast den 

ändrar sig aldrig, utan den är alltid rund som ett klot. Det ser bara ut som den ändrar form för 

att den har olika faser. Månen rör sig runt jorden och solen lyser alltid på halva månen, så 

faserna beror på att vi ser olika mycket av den solbelysta sidan av månen. 

 

3.4 Vilka föreställningar har eleverna om stjärnorna?  

 
• Fem av sex elever berättade att stjärnor är taggiga. Elev 5 svarade;  

 

”En stjärna har liksom massa armar den sträcker ut.” 

 

• En elev sa att stjärnor är runda precis som solen. 

 

• Alla sex eleverna svarade att stjärnor finns på himlen. 
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• Fyra av sex elever sa att stjärnor är bara stjärnor som sitter på himlen och lyser. En 

elev sa att; 

 

”Stjärnor det är ‘lysprickar’ på himlen.” 

 

• Samtliga sex elever var medvetna om att det finns många stjärnor. Fyra av dem 

benämnde stjärnorna i tusental, en sa att det finns flera miljoner. En elev var osäker på 

antalet men svarade att; 

 

  ”Att det måste finnas jätte många, minst 18 stycken.” 

 

• Tre av sex elever hade lagt märke till att stjärnorna lyser olika starkt, men ingen visste 

varför. 

 

• En elev hade sett ett stjärnfall. Han berättade att; 

 

”Då dog en stjärna och trillade ner till marken.” 

 

3.4.1 Vad säger barnens faktalitteratur om stjärnorna? 

 
Hos Rådbo (1998) kan vi läsa att när vi tittar på stjärnorna ser de små ut, men det är de inte. 

De är ofattbart stora, miljoner gånger större än jorden, men de ser små ut för att de ligger så 

långt bort. Det ser också ut som stjärnorna blinkar, men det stämmer heller inte. 

Blinkningarna beror på att ljuset från stjärnorna bryts hit och dit när det passerar luften i 

atmosfären som ständigt är i rörelse. Och när vi ritar stjärnor så gör vi dem ofta taggiga, men 

även det är fel. Alla stjärnor är runda som klot. 

   Mitton (2000) skriver att en stjärna är ett klot av het gas, som värms upp inifrån av 

kärnenergi. Men inga stjärnor lyser för evigt, utan det dör och föds stjärnor hela tiden. 

Stjärnor föds i vidsträckta mörka moln av kall gas och stoft. Det är tyngdkraften som drar 

ihop klumpar av gas, och när dessa gaspartiklar samlats i en boll blir den allt hetare i mitten, 

och till slut stiger temperaturen så att en kärnreaktion startar och en stjärna föds. 

   Vi delar in stjärnor i olika grupper beroende på deras färg och storlek. Färgen talar om 

vilken temperatur stjärnan har. Vår sol är en gul stjärna, men det finns orange, vita, röda och 
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blå också. Himlens allra ljusaste stjärna är en vit stjärna som heter Sirius. När man ser till 

storleken kallas mindre stjärnor för dvärgar, större för jättar och de allra största för superjättar. 

Vår sol är en genomsnittsstjärna (Ibid.). 

   När bränslet i en stjärna tagit slut sväller den upp till en orangeröd jätteballong enligt Newth 

(2003). Det kallas för en röd jätte. Till slut slocknar den och kvar blir bara ett litet klot som 

kallas för en vit dvärg. Solen kommer också att dö på detta sätt, men en stjärna lyser i flera 

miljarder år och än har solen mer än fyra miljarder år kvar att lysa. 

 

3.5 Analys av resultatet 

 
Elevernas föreställningar om jorden, solen, månen och stjärnorna är mycket varierad. Två av 

sex elever hade kunskap om samtliga områden. Hos de övriga var kunskapen mycket varierad 

och de svarade med en hel del gissningar. Gemensamt för samtliga sex elever var att de hade 

störst kunskap och mest uttömmande svar om månen, solen och stjärnorna. När frågorna 

gällde jorden som man inte kan se på samma konkreta sätt, var det fler svar med gissningar 

eller inga svar alls. 

   Faktalitteraturen riktad mot barn i denna ålder var enkelt strukturerad med bra fakta och 

många, intressanta och konkreta bilder. Samtliga fyra böcker av Newth (2002, 2003, 2003, 

2004) var mycket enkelt uppställda med en enkel textförklaring på ena sidan och lättförståliga 

bilder på den andra. Böckerna är skrivna med ett enkelt språk och stor text, så elever som kan 

läsa kan använda den som uppslagsböcker. 

   Den ena boken av Rådbo (2001) faller också in under samma beskrivning, men den andra 

däremot (1998) är inte lika enkelt uppställd. För en 6-åring är det för mycket och avancerad 

text och inte lika stora och konkreta bilder. Passar bättre för lite äldre barn. Det samma gäller 

även för boken av Mitton (2000) och Becklake (1989). 
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4 Diskussion 
 
Syftet med detta arbete var att se vad elever i 6-årsverksamhet har för föreställningar om 

jorden, solen, månen och stjärnorna och hur jag som lärare kan bygga min undervisning på 

deras förställningar.  

   När det gäller valet av metod, semistrukturerad intervju, kändes det som ett bra val med 

tanke på elevernas ålder. Som intervjuare riskerade jag aldrig att bli låst vid mina frågor och 

en speciell ordningsföljd, utan kunde ändra om i ordningen samt ställa följdfrågor för att 

svaren skulle bli så uttömmande som möjligt. Intervjuguiden (bilaga 1) var mycket bra att ha 

som grund. Den hjälpte till att skapa en bra kontakt med eleverna innan intervjuerna, så att de 

kunde känna sig mer avslappnade och det kändes som man avslutade på ett bra sätt med 

nedtrappningsfasen. 

   Antalet elever som ligger till grund för undersökningen är som tidigare nämnts, för få till 

antalet för att svaren skall kunna generaliseras, men man kan ändå anta att det gäller för fler 

elever då Anderssons (2001) och NORDLABS rapporter visar på liknande trender. 

   När jag arbetade med intervjusvaren kom jag på andra följdfrågor som jag hade kunnat 

ställa, samt även huvudfrågor som hade varit intressanta, t.ex. ”Finns det något du skulle vilja 

veta om jorden, solen, månen eller stjärnorna?” Kanske jag också hade fått ett annat resultat 

om jag bett eleverna att rita till frågorna.  Trots det kan ändå slutsatser dras som är kopplade 

till arbetets syfte. 

 

   Resultatet visar att eleverna i 6-årsverksamheten där intervjuerna har genomförts har 

mycket olika uppfattning och föreställningar om rymden. Några av eleverna hade en hel del 

kunskap och förklaringar, medan några nästan inte kunde något. Detta kan bero på att i den 

kommun som skolan ligger i, plockar man barn från olika förskolor och sätter ihop i en 6-

årsklass, så en stor barngrupp med sexåringar på en förskola kan splittras i mindre grupper för 

att blandas med kommunens övriga sexårsbarn i en klass. De två elever som hade störst 

kunskap om rymden kom från samma förskola och de hade arbetat med rymden som tema 

innan de kom till skolan. Solsystemet hade bland annat byggts upp i paper mache.  Hos de 

övriga kom kunskapen från det de själva hade sett, t.ex. att månen och stjärnorna lyser på 

kvällen och att solen försvinner bakom skogen på kvällen. 
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 En del av svaren kunde även uppfattas som om det var något de hört eller lärt sig från sina 

föräldrar, exempelvis när en elev tillfrågades om varför det blev mörkt på natten svarade att; 

 

”Det blir mörkt på natten för då skall jag sova.” 

 

   Om man vidare ser på resultatet visar det att barn har en klar bild framför sig, om hur 

rymden hänger ihop och fungerar, även om det inte är den vetenskapliga förklaringen de har. 

Barn vill kunna förklara det som händer i deras omgivning och saknar de då kunskap 

använder de sin fantasi och sina tidigare erfarenheter för att finna en för dem rimlig 

förklaring. Som lärare är det viktigt att hjälpa eleverna att få en riktig förklaring till sin 

omvärld. Då är det viktigt att utgå från vad eleverna har för förkunskap med sig när de 

kommer till skolan och bygga upp undervisningen på den. Om man då får elever som i denna 

undersökning har arbetat med ämnet tidigare, så kan man istället kanske ta hjälp av dem. 

Ibland kan elevernas egna förklaringar om olika saker lättare nå fram till de elever som saknar 

just den kunskapen.  

   Vidare tycker jag att man genom resultatet kan se att samtliga elever har mest svar om de 

saker som vi konkret kan se, exempelvis solen, månen och stjärnorna. Även om svaren inte 

var rätt rent teoretiskt, var det ändå de synliga sakerna som skapade mest diskussion. När det 

blev mer abstrakt blev svaren färre, kortare och mer åt gissningshållet. Detta visar på att 

elever i denna ålder behöver ett konkret material i sin under visning. Om detta skriver 

Stensmo (1994) att Jean Jacques Rousseau förespråkade redan på 1700-talet; 

 

 ”Barn och ungdomar skall lära i direkt kontakt med en konkret 

 verklighet, inte genom läsning av böcker; det är saken, inte ordet, 

 som skall stå i centrum. Studier i naturen och praktiskt arbete är att 

 föredra framför studier i skolsalar och bibliotek.” 

 

    

   Faktalitteraturen som använts till undersökningen har varit bra. Några av böckerna var för 

svåra för en 6-åring, men de flesta av dem var inte det. De var enkelt uppbyggda och hade ett 

lättläsligt språk med stora konkreta bilder. De fungerade bra både för en läsande 6-åring och 

för en som får boken läst för sig. Denna bedömning har jag gjort själv i egenskap av 
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förskollärare och flera års erfarenhet av arbete med 6-åringar. Det viktigaste med denna typ av 

litteratur anser jag är att den skall förmedla något till eleven som läsare. Den skall förmedla 

både intresse och kunskap. 

   Hellsing (1999) har tecknat några klassiska värderingsnormer när det gäller skönlitteratur 

för barn, men jag anser att det även kan gälla faktalitteratur; 

 

1. Att den intresserar barnen 

2. Att den har tillräckligt estetiska kvalifikationer 

3. Att, den om den berör etiska frågor; har en ”moral” eller tendens som vi 

rimligen kan acceptera. 

Utöver detta kan inga direkta andra krav ställas. 

 

 

Författaren Wernström (1979) skriver följande i sin bok; 

 

 ”Vad vi än skriver om bör vi försöka sätta in det i ett sammanhang där det blir  

 till kunskap. Vi får inte nöja oss med kuriositeter. Läsarens reaktion ska inte 

 bara bli ett förvånat Åh! Det ska bli till ett begripande Aha.” 

 

Efter att ha genomfört och skrivit denna rapport har jag samlat på mig mycket erfarenheter till 

min framtida undervisning. Jag skulle blanda undervisningen med för eleverna spännande 

litteratur som t.ex. de böcker som Newth har skrivit om jorden, solen, månen och stjärnorna, 

och en mer konkret undervisning där paper mache är ett bra material att använda. Jag skulle 

först använda mig av det konkreta materialet (exempelvis bygga upp solsystemet) för att 

sedan gå över till litteraturen, som är lite mer abstrakt för eleverna. På så sätt anser jag att man 

ger dem förutsättningarna att få en klar bild över hur universum hänger ihop och en möjlighet 

att förstå sin omvärld. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

Acklimatiseringsfas 

 
Första kontakten med eleverna. Informera om mitt arbete, syftet med intervjuerna, 
bandspelaren, anonymitet och frivillighet. Lämna ut brevet till vårdnadshavare. 
 

Uppvärmningsfas 

 
Skapa en trygg miljö för eleven. Berätta mer om mig, fråga lite om eleven, dagen etc. 
Återigen berätta om intervjun, anonymitet, frivillighet och bandspelaren. Kontrollera om 
eleven har några frågor.  
 

Introduktion 

 
Prata med eleven allmänt om skolan, roliga ämnen, mindre roliga etc. Leda över samtalet på 
astronomi. 
 

Huvudintervju 

 
Bandspelaren slås på. 
 

• Vad vet du om jorden? 
• Vad vet du om solen? 
• Vad vet du om månen? 
• Vad vet du om stjärnorna? 

Följa upp elevens svar med; Hur ser den/det ut; färg, form? Vart finns den/det?  Vad menar 
du? Hur tänker du nu? Varför tycker du så? Kan du berätta mer om det för mig? Du menar 
alltså? Vad tänker du då? Kan du beskriva mer detaljerat? Du menar…? Vad tror du om…? 
 

Nedtrappningsfas 

 
Prata med eleven om intervjun. Eleven har möjlighet att ställa frågor. Tacka för elevens 
medverkan och hur mycket det betyder för mig. 
 

Reflektionsfas 

 
Reflektera över både min egen och elevens insats. Påverkade jag elevens svar, kunde jag ha 
gjort på något annat sätt, kunde det ha blivit någon skillnad? 
 


