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Abstract 
Most children find astronomy an interesting subject and usually show an interest during 

lessons about the subject. The focus group in this paper is Swedish students in school year 4-

6. In total there were 94 students from eight classes who answered the survey with simple 

drawings and explanations about for example how they thought the objects Sun–Earth–Moon 

orbit each other, which object they placed as the center in this system, what causes season and 

the reason behind day and night. Two teachers whom educate the students answered some 

questions about their teaching method, their thoughts about the subject in question and the 

students learning and understanding of astronomy. 

 

In the study that are presented in this paper the same types of astronomical misconceptions 

can be seen amongst these students, that has been shown in similar studies of children all over 

the world. 20 % of the children in this study showed an earth centered Sun–Earth–Moon 

system. Other misconceptions that were shown was: the sun and the moon shares the same 

orbit around the earth, that the seasons are caused by the distance to the sun changing and that 

day and night happens because the earth orbits the sun. The use of concrete material and 3D-

models in the education seemed to be important for the students understanding of the subject. 

 

Keywords: Astronomy education – astronomy misconceptions – seasons – day/night – 

Celestial Motion in the Sun–Earth–Moon system 



 

Sammanfattning 
De flesta barn fängslas och visar intresse för temat rymden och finner vanligtvis att det är ett 

mycket intressant ämne. Fokusgruppen har varit elever i årskurs 4-6 och efter några större 

bortfall var det slutligen elever ifrån 8 klasser som deltog, totalt 94 elever. Eleverna fick svara 

på en enkät där eleverna i både text och bild bland annat fick förklara hur de trodde att 

objekten i sol–jord–månsystemet samverkade och rörde sig i förhållande till varandra, vad de 

placerade i centrum för detta system, hur de såg på orsaken till årstider samt varför vi har dag 

och natt. De två pedagogerna som undervisade klasserna fick svara på några frågor om hur de 

såg på undervisningen om astronomi, om den undervisningsmetod de använde sig av och på 

elevernas lärande och förståelse för ämnet astronomi. 

 

 I denna undersökning kunde samma typer av missuppfattningar ses hos dessa elever, som de 

missuppfattningar som har dykt upp i en rad olika undersökningar som genomförts tidigare år 

med andra barn ifrån olika länder. Några av de missuppfattningar som fanns hos eleverna i 

denna undersökning var bland annat att jorden var mittpunkten, något som en femtedel av 

eleverna visade. Att sol och måne låg i samma omloppsbana runt jorden, årstiderna orsakas av 

att avståndet till solen förändras och att dag/natt beror på jordens omloppsbana runt solen var 

några andra missuppfattningar som rådde bland eleverna. Användandet av konkret material 

och 3D-modeller i undervisningen om rymden tycks vara en viktig del för elevernas förståelse 

av området. 

 

Nyckelord: undervisning om rymden – astronomiska missförstånd – årstider – dag/natt – 

omloppsbanor i sol–jord–månsystemet 
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Inledning   
Forskning om rymden är något som ständigt pågår i världen och är en stor källa till att ny 

teknik framtas och att nya upptäckter ständigt sker. I alla tider har rymden fascinerat 

människor och trots all forskning vet vi ännu så lite om den. Förutom forskare så fängslas de 

flesta barn av temat rymden och tycker att det är ett mycket intressant ämne. Ett ämne som 

väcker nyfikenhet, undersökningsglädje och deras fantasi om vad som kan finnas ute i de 

okända delarna av universum. Det är även ett ämne där en grundläggande förståelse för 

planeters rörelse kan ge en vidare världsbild och ökad förståelse för hur saker och ting 

fungerar på vår hemplanet jorden, eller Tellus som den heter. 

 

I Skolverket (2011) kan denna undersökning anknytas till den första delen av följande punkt, i 

det centrala innehållet i fysik för vad som ska behandlas i undervisningen under åk 4-6: 

”Solsystemets himlakroppar och deras rörelse i förhållande till varandra. Hur dag, natt, 

månader, år och årstider kan förklaras.” (Skolverket, 2011, s. 129).  

 

I detta arbete ville jag med hjälp av en enkätundersökning få en liten inblick i några barns 

tankar och kunskaper kring detta ämne samt i vilken grad deras skola har bearbetat detta tema. 

Fokuset kommer att ligga på himlakropparna i systemet sol–jord–måne, deras rörelse i 

förhållande till varandra, vad eleverna i undersökningen uppfattar som centrum i systemet 

samt se hur eleverna ser på orsakerna till dag/natt och årstiderna.  Kommer även att försöka se 

om det finns några begränsningar i barnens tankesätt samt om det är några vanligt 

förekommande missuppfattningar som finns hos eleverna. För att få en inblick i hur dessa kan 

ha uppstått, så har även de två pedagoger som undervisar i dessa ämnen på de två skolorna 

svarat på frågor om hur de ser på och lägger upp undervisningen om rymden. 

Bakgrund 
Eleverna ska i ämnet fysik utveckla sina kunskaper och sina förmågor för olika fysikaliska 

sammanhang och genom undervisningen i skolan skall det väckas nyfikenhet och intresse för 

att undersöka omvärlden. Det är något som Skolverket bland annat tar upp i syftet för ämnet 

fysik. Den ska även ge eleverna de begrepp som hör ämnet till samt att de ska komma i 

kontakt med olika modeller och teorier. Undervisningen ska ge eleverna ett naturvetenskapligt 

sätt att kunna skildra sin omvärld på och kunna förklara fysikaliska samband i både natur och 

samhälle (Skolverket, 2011, s.127).  

 

I det centrala innehållet för åk 4-6 står följande: ”Solsystemets himlakroppar och deras rörelse 

i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.”(Skolverket, 

2011, s. 129). Att eleverna lär sig om sol–jord–månsystemet och deras rörelse i förhållande till 

varandra hänger starkt ihop med förståelsen för varför vi har dagar/nätter, månader, årstider 

samt år här på jorden. Detta då det är sol–jord–månsystemets samverkan som är orsaken till 

att vi har de levnadsförhållandena som vi har här på jorden. I den vetenskapliga artikeln av 

Plummer, Slagle och Waskoa (2011) hänvisar de till The Atlas of Science Literacy (AAAS
1
, 

2001), enligt dessa författare rekommenderar den att just elever i mellan tredje- till 

femteårskursen ska lära sig att: 

                                                
1 American Association for the Advancement of Science 
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rotation of the Earth on its axis every 24 hours produces the night-and-day cycle. To people on 

Earth, this turning of the planet makes it seem as though the Sun, Moon, planets and stars are 

orbiting the Earth once a day (p. 45). (Plummer, Slagle & Waskoa, 2011, s. 1964). 

Med detta i åtanke så ser kunskapskravet i fysik, årskurs 6 för betyg E ut som följer: 

”Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till 

varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider 

uppkommer.”(Skolverket, 2011, s.139).  

 

Här i Sverige har skolverket i LGR11 satt upp att eleverna i årskurs 1-3 ska lära sig om just 

solens, jordens och månens rörelser i förhållande till varandra. Vidare enligt Plummer m.fl. 

(2011) trycker The Atlas of Science Literacy (AAAS, 2001) på att inlärningen i astronomi 

börjar vid beskrivandet av de relevanta objektens dagliga rörelser. Detta kräver att barnen ska 

kunna föreställa sig och förstå två objekts olika komplexa rörelsemönster i förhållande till 

varandra utan en fixerad utgångspunkt, då de har olika referenspunkter. Dels måste barnen 

förstå utifrån sin synvinkel samt tänka sig ett nytt perspektiv i yttre rymden som förklarar 

varför olika objekt rör sig som de gör (Plummer m.fl., 2011, s. 1964).  

 

Dunlop (2000) menar att även förståelsen för hur objekt dras till varandra på grund av 

gravitationskraften är en nödvändighet för att tillfullo förstå planeter och månars rörelser i 

omloppsbanor. I artikeln av Plummer m.fl. (2011) menar de att enbart undervisa om konceptet 

att ”jorden roterar” troligen inte är tillräckligt för att ge eleverna tillräckligt med förstålelse 

för att de själva ska kunna klara av att göra kopplingen mellan jordens rotation och den 

synliga förflyttning som solen, månen och stjärnorna tycks göra över himlavalvet. Även 

Dunlop (2000) förespråkar att använda verkliga modeller vid inlärning för att ge eleverna 

möjlighet till en ökad förståelse. 

 

En inlärningsbok som båda skolorna vars elever har deltagit i enkätundersökningen använder 

sig av i ämnena fysik och kemi är Boken om Fysik och Kemi av Persson (2004). Denna bok 

utkom innan LGR11 och är inte helt uppdaterad inom ämnet astronomi, då den bland annat 

talar om de nio planeterna i solsystemet och inte de åtta som det numera är. Detta eftersom 

Pluto förlorade sin planetstatur och numera räknas till dvärgplaneterna, vilket inträffade efter 

Internationella astronomiska unionens (IAU) generalförsamling år 2006 (IAU, 2006). 

 

Att det tar ett år för jorden att fara ett varv runt jorden beskriver Persson (2004) i sin lärobok, 

han beskriver även andra områden så som jordens rotation runt sin egen axel som ett 

”jordsnurr” vilket är detsamma som ett dygn. Han beskriver även att det är jordens tiltning 

som orsakat våra årstider, att vi under halva året befinner oss mer vänt mot solen vilket ger 

oss ljusare och varmare dagar och under övriga halvåret är det vi på norra halvklotet som är 

mer bortåtvända från solen. Även att månen rör sig runt jorden att ett månvarv tar 28 dagar 

och att vi alltid har samma sida av månen vänd mot jorden, eller Tellus som vår planet även 

kan kallas.  

 

Om vi går tillbaka och ser på gamla läroplanen LPO94 (Skolverket, 2003), som fortfarande 

gällde när Perssons bok kom ut, var vad som skulle behandlas i undervisningen mycket mer 

luddigt och upp till pedagogen själv att avgöra än vad det är i nuvarande läroplanen LGR11 

(Skolverket 2011). Följande går att läsa om naturvetenskapen i LPO94:s mål om vad som 

skall uppnås i grundskolan: 



 

3 

 

känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga, 

tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena (LPO94, 2006, s. 10). 

Dagens LGR11 är som tidigare visat betydligt mer tydlig och specifik med vad som skall ingå 

och behandlas i undervisningen än vad LPO94 är i sina mål.  

 

I Perssons (2004) är allting enkelt och tydligt förklarat och täcker grunden av vad Skolverket 

(2011) säger om rymden, även om boken kom innan den nya läroplanen. Men som både 

Dunlop (2000) och Plummer m.fl. (2011) trycker på så är det inte tillräckligt att enbart 

undervisa om konceptet rymden för att eleverna ska få en förståelse för hur det faktiskt är. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att få en uppfattning och inblick i några elevers kunskaper 

och tankar kring vissa områden som ingår i temat rymden. Att genom frågor till deras 

respektive lärare i ämnet få en inblick i hur pedagogen ser på ämnet och väljer att lägga upp 

sin undervisning.  

 

Frågeställningarna är följande;  

 Hur ser eleverna på förhållandet mellan sol–jord–måne, dessa objekts rörelser i förhål-

lande till varandra?  

 Utgår eleverna ifrån att solen är centrum i systemet med sol–jord–måne? 

 Varför tror eleverna att årstiderna inträffar? 

 Vad tror eleverna är orsaken till dag/natt? 

 Hur tänker de olika pedagogerna när de lägger upp undervisning kring rymden? 
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Metod 

Urval 
Urvalet av elever som deltog i undersökningen gick till på följande sätt. Samtyckebrev (se 

bilaga 1) skickades ut till elever i nio skolklasser. Det var på två olika skolor, en lite mindre 

skola där klasserna 4-6 deltog och en skola med två arbetslag där klasserna 4-6 i båda 

arbetslagen skulle delta.  De elever med samtyckebrev, med målsmans godkännande och som 

själva ville deltog i enkätundersökningen. 

   

De elever som gick på den större skolan hade mycket andra aktiviteter samt sjuka pedagoger 

under några veckors tid, därför blev det tyvärr så att en årskurs 6:a med 22 elever som skulle 

ha deltagit, inte hann genomföra och delta i undersökningen på grund av yttre omständigheter. 

I den andra 6:an på den skolan visade det sig att endast tre elever av över 20 hade gjort 

enkäten. Övriga elever hade tillstånd men av egen vilja ville de inte göra enkäten. Detta ledde 

till att klasserna i årskurs 6 har ett mycket klent underlag i sammanställningen, årskurs 4-5 

klasserna hade däremot högt deltagande. 

 

Alla elever som deltog i undersökningen är garanterade anonymitet, så varken elevers namn, 

skola eller område kommer att framkomma i denna rapport. Skolorna kommer att refereras till 

som ”Skola 1” och ”Skola 2”. På skola 1 är det ena arbetslagets klasser benämnda som A 

klasserna och det andra arbetslagets klasser är benämnda som B klasserna. Skola 2 har sina 

klasser benämnda som C klasserna. Alla elever var även väl informerade att deltagandet var 

helt frivilligt i denna undersökning. Totalt deltog 94 elever i undersökningen. 

 

Anonymiteten och frivilliga deltagandet var även de utfrågade pedagogerna väl medvetna om. 

På grund av sjukdom och tidsbrist svarade aldrig pedagogen på skola 1 arbetslag A på 

intervjufrågorna. Pedagogerna i intervjuerna kommer att benämnas utefter vilka klasser som 

de undervisar, alltså som ”Pedagog B” och ”Pedagog C”. 

Datainsamlingsmetoder 
Inledningsvis gjorde jag en enkät som eleverna skulle svara på, se bilaga 2. 

På fråga 1 och 2 i enkätundersökningen ska eleverna själva måla upp hur de tror det ser ut 

samt förklara det de ritat med några ord. Fråga 3 är en alternativ fråga där de har fyra 

svarsalternativ där de endast får kryssa i ett svar. Fråga 4 som var olika ställningstaganden till 

om påståenden var sanna eller falska har jag valt att inte inkludera i denna rapport då det 

främst är de tre första enkätfrågorna som kommer att vara i fokus. Fråga 5 som testar hur de 

kan sätta in olika begrepp i rätt sammanhang väljer jag även att inte inkludera i denna rapport, 

denna fråga var tagen ifrån Skolverkets delprov C i fysik i de Nationella proven för åk 6 

vårterminen 2013. Även om den frågan inte är med i denna rapport var det intressant att se 

vad det är skolverket testar eleverna på i fysik utifrån vad som står i LGR11. Sista frågan på 

enkäten (fråga 6) var ett enkelt ställningstagande till huruvida de trodde på möjligheten till liv 

i rymden eller ej. 

 

Med pedagogerna var det tyvärr så att ingen pedagog hade möjlighet att delta i en intervju 

muntligt då de inte hade tid över, därför svarade de på frågor vi mail, med möjlighet att jag 

kunde be om förtydliganden eller utveckling av svar vid behov. 
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Enkätfrågorna togs fram med inspiration efter Dunlop (2000)  där olika enkätfrågor som 

används i samma typ av undersökningar med andra barn presenteras. I ”Table 1. John 

Dunlop´s survey” (Dunlop, 2000, s. 2) är fråga 2a. och 2b den som lett till min fråga 1(se 

bilaga 2). Likaså är hans fråga 4a. och 4b. vad som ligger tillgrund för min enkätfråga 2.  

Fråga 3 i min enkät är också den grundad i Dunlops fråga 5. 

 

Pedagogerna svarade i sina frågor (se bilaga 3) på hur de brukade lägga upp sin undervisning 

kring rymden. Om de använde sig av konkret material i undervisning, som att t.ex. använda 

lampa som sol, illustrera hur jorden är i förhållande till solen under olika årstider, 3D-

modeller. Även hur de går tillväga när de skulle bedöma elevernas kunskaper/förmågor kring 

detta område utefter vad Skolverket (2011) trycker på. Båda pedagogerna fick även beskriva 

vilken vikt de lägger på detta område i undervisningen och om de ansåg att elever med bra 

förståelse för detta blev hjälpta i andra delar av NO-ämnena. En annan fråga var om de tyckte 

att detta område väckte intresse hos eleverna och om de upplevde att majoriteten av eleverna 

når kunskapskraven samt har utvecklat sina förmågor efter genomgången undervisning. 

Slutligen tog båda pedagogerna ställning till om de upplevde att det fanns tillräckligt med 

undervisningstimmar och resurser för att inom NO-ämnena behandla alla områden som 

LGR11 trycker på och ge varje enskild elev möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar 

utveckla sina förmågor och uppnå kunskapskraven. Frågorna till pedagogerna finns 

tillgängliga i bilaga 3. 

Procedur 
Till att börja med skickades ett Samtyckebrev (se bilaga 1) ut till målsman, för godkännande 

så att eleven fick delta i enkätundersökningen. Enkätundersökningar i nio klasser skulle 

genomföras och de elever med godkännande från målsman och som sedan själva ville deltog i 

undersökningen. För att alla på enklaste sätt skulle kunna genomföra detta kom jag och 

pedagogerna överens om att jag skulle lämna samtyckebrev och enkäterna till pedagogerna, så 

kunde varje enskild klass genomföra enkäterna på den tid som passade bäst för den klassen. 

Vi kom då överens om när jag skulle komma och hämta upp enkäterna. Jag hade en 

kontaktperson i varje arbetslag men pratade även med fler lärare när jag var på skolan. Första 

gången jag kom förbi och skulle hämta enkäterna visade det sig att ingen av klasserna hunnit 

genomföra enkätundersökningen, pågrund av många sjuka pedagoger och mycket andra 

aktiviteter som skulle hinnas med. Vi kom då överens om att jag då skulle hämta enkäterna en 

vecka senare, men alla hade inte hunnit göra enkäterna då. När jag sedan fick enkäterna efter 

ytterligare några dagar fick jag besked om att en av de två sjätteklasserna inte gjort enkäten 

och att det bara var tre elever i den andra klassen som genomfört undersökningen. Därför 

fanns det ingen tid till att få tag i andra sjätteklassare som kunde genomföra enkäten, vilket 

gör att i denna rapport är sammanställningen av sjätteklassarnas resultat inte mycket att förlita 

sig på eller går att dra några större generaliseringar och slutsatser kring.  

 

Undersökningen med de pedagoger som ansvarade för och undervisade inom NO-ämnena i 

arbetslagen och skolorna genomfördes genom att de fick svara på några frågor skriftligt. Detta 

då rådande omständigheter i deras arbetssituation var sådana att ingen av pedagogerna hade 

någon tid över till intervju i person. Därför svarade de på frågorna vi mail, för att jag ville få 

en bild av vilken grund de elever som deltog i undervisningen hade samt hur de pedagogerna 

såg på detta område av fysiken och hur de tolkade skolverkets riktlinjer.  
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Databearbetning 
Eleverna har sammanställts i grupper med gemensamma tankegångar i denna rapport, både 

klassvis och årskursvis jämförs deras olika uppfattningar. Detta för att få en klarhet i svaren 

från enkätfrågorna och se vilka samband och olikheter som finns i elevernas tankesätt. Alla 

frågor sammanställdes och svaren kategoriserades innan de fördes in i tabeller och diagram. 

Mitt material sammanställdes i totalt 4 stycken sammanställningar. I varje sammanställning 

delades svaren in i grupper/kategorier. Grupperna gjordes utefter hur eleverna hade svarat på 

de frågor som jag valde att sammanställa för att tydligare se ett samband mellan elevernas 

svar och tankemönster.  

Resultat 

Sammanställningen av elevernas enkätsvar 
 Tabell 1 och diagram 1 visar hur eleverna ser på samverkan mellan sol–jord–måne 

med omloppsbanor. 

 Tabell 2 visar vad eleverna hade placerat som mittpunkt, centrum för sol–jord–

månsystemet. I diagram 2 finns en sammanställning av alla elevers svar på detta. 

 Tabell 3 och diagram 3 redogör för varför eleverna tror vi har årstider, sommar/vinter.  

 Tabell 4 och diagram 4 åskådliggör hur eleverna har tagit ställning till varför vi har 

dag och natt här på jorden. 
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Tabell 1- Sammanställning över hur eleverna ser på samverkan mellan himlakropparna i 

sol–jord–månsystemet och deras rörelse i förhållande till varandra. Det helt 

vetenskapligtkorrekta svaret är skrivet med fetstil i tabellen.  

Sol – Jord - Måne (omloppsbanor) 
 Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 
 4A 4B 4C 5A 5B 5C 6A 6C 
Solen i centrum, Jorden & Månen i olika omloppsbanor 4    1 2 1  

Jorden runt solen, ingen månomloppsbana 3 1 2 1 2 2 1 1 

Jorden i centrum, sol & måne i olika omloppsbanor 1   1  1  1 

Sol & måne i samma omloppsbana runt jorden 1 4  4 2 3   

Jorden i omloppsbana runt solen, månen runt 

jorden 

3 10 4 2 14 5 1 4 

Sol & måne stilla, jorden roterar runt sin axel 2     1  1 

Inga omloppsbanor  1  3 2   1 

Sol & jord runt månen      1   

 

Diagram1- Stapeldiagram över hur eleverna ser på samverkan mellan himlakropparna i 

sol–jord–månsystemet och deras rörelse i förhållande till varandra. 
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Majoriteten av eleverna i alla tre årserna har uppfattningen att jorden är i omloppsbana runt 

solen och månen i sin tur är i omloppsbana runt jorden. I årskurs 4 var det 17 elever av 36 

elever (47 %) som trodde detta. Av 47 elever i åk 5 så var det 21 elever (45 %) som var av 

denna uppfattning och 5 av 11 elever (45 %) i åk 6.  
 

Bland eleverna i fjärdeklass var den näst vanligaste uppfattningen den att jorden åker runt 

solen men utan att märka ut någon månomloppsbana, det var 6 elever (16 %) som visade 

denna förklaring. 

 

Tredje vanligaste uppfattningen bland fjärdeklassarna var att solen och månen var i en 

gemensam omloppsbana runt jorden, men på varsin sida om jorden, detta menade 5 av 

eleverna (13 %). Denna uppfattning var den näst vanligaste bland eleverna i femman där det 

var 9 elever (19 %). Tredje vanligaste svaret bland femteklassarna var både att jorden låg i 

omloppsbana runt solen utan månens omloppsbana utmärkt eller att inga omloppsbanor var 

utmärkta eller beskrivna, det var 5 elever (10 %) i båda dessa kategorier. Detta är baserat på 

enkätsvaren på fråga 1 som går att se i Bilaga 2. 

 

Tabell 2   
Utifrån föregående enkätsvar gick det att sammanställa vad eleverna placerade i centrum för 

systemet med sol–jord–måne. Detta baserat på svaren som gavs på fråga 1, se bilaga 2, där 

eleverna ritade och förklarade sol–jord–månsystemet.  
 

Tabellen visar vad eleverna placerade som centrum i sol–jord–månsystemet. Korrekta svaret är 

skrivet i fetstil. 

Centrum i sol–jord–mån systemet 
 4:or 5:or 6:or Totalt 

Solen i centrum 26 29 8 63 

Jorden i centrum 7 11 1 19 

Månen i centrum  1  1 

Inget centrum utmärkt 3 6 2 11 

 

I årskurs fyra placerade 26 elever (72 %) solen i centrum, bland femmorna var det 29 elever 

(61 %) och sjätteklassarna 8 elever (72 %). Jorden blev centrum för 7 fjärdeklassare (19 %), 

11 femteklassare (23 %) och en sjätteklassare. De som antingen lämnat blankt eller bara målat 

objekt utan att ge någon beskrivning i bild eller ord om omloppsbana räknas in i kategorin 

inget centrum utmärkt. Detta var tre i fjärdeklass, 6 femmor och 2 elever i sexan. Endast en 

elev i femman visade på månen i centrum. I det undre diagrammet visas en sammanställning 

av alla 94 elevers uppfattning i denna fråga. 
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Diagram 2 – Detta cirkeldiagram visar en sammanställning av över vad alla elever 

placerade som centrum i sol–jord–månsystemet.

 
 

En femtedel av alla 94 mellanstadieelever som deltog i denna undersökning hade tydligt 

placerat jorden som mittpunkt. Vanligast var solen som mittpunkt vilket 63 elever angett. 

 

Tabell 3 
Detta resultat är baserat på svaren på enkätfråga 2, se bilaga 2, där eleverna ritade upp solen 

och jorden samt förklarade orsaken till varför sommar och vinter inträffar. 

 
Tabell över vad eleverna trodde orsakade årstider. Vetenskapligt korrekta svaret är i fetstil. 

Vad orsakar årstider? 
 Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 

 4A 4B 4C 5A 5B 5C 6A 6C 

Sommar är på solsidan av jorden 6 4 3 6 7 5 2  

Jorden snurrar runt sin axel 1     1  2 

Solen lyser svagare på vintern 1 2  1     

Jordens omloppsbana 1  1 1 3 4 1  

Närmare solen på sommaren 3 4 1 1 3 3  1 

Jordens lutning och omloppsbana   1 1 1 2  5 

Vet ej 2 6  1 7    

 

 

 

 

 

 

 

 

67% 

20% 

1% 

12% 

Centrum i sol-jord-mån systemet 

Solen i centrum 

Jorden i centrum 

Månen i centrum 

Inget centrum 
utmärkt 

                - alla elever 
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Diagram 3- Stapeldiagram över vad eleverna trodde orsakade årstider, indelat årskursvis.  

 
 

Av de 36 eleverna i årskurs fyra var det 13 barn (36 %) som menade på i både bild och text att 

den sidan solen är på är det sommar. I samma årskurs var det sedan åtta elever (22 %) som 

menade att avståndet mellan jorden och solen minskade på sommaren och ökade på vintern, 

lika många elever skrev att de inte visste. Tre av fjärdeklassarna (8 %) trodde att solen lyste 

svagare och inte var lika varm på vintern. 

 

Bland de 47 femteklassarna var den vanligaste uppfattningen att på den sidan solen är på är 

det sommar, 18 elever (38 %) trodde det. Åtta elever (17 %) menade att det berodde på 

jordens omloppsbana och lika många av femmorna viste inte. Att avståndet mellan solen och 

jorden minskade på sommaren var det 7 femteklassare (14 %) angav som anledning. 4 av 

femmorna (8 %) visade att det var jordens lutning och omloppsbana som orsakade årstiderna. 

Fem sjätteklassare (45 %) angav också de att det var jordens lutning och omloppsbana som 

låg bakom årstiderna på jorden. Sedan trodde två sexor på att sommaren är på solsidan och 

lika många att det berodde på att jorden snurrade runt sin egen axel. En elev i sexan trodde att 

det var jordens omloppsbana runt solen.  
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Tabell 4 
Resultatet är baserat på fråga 3 i elevenkäten, se bilaga 2. Eleverna fick här välja mellan fyra 

alternativ och kryssa i det de trodde förklarade varför dag och natt inträffar här på jorden. 

 

Tabellen visar vad eleverna tror är bakomliggande orsaken till dag/natt här på jorden. 

Korrekt förklaring är skrivet i fetstil. 

Varför inträffar dag/natt på jorden? 
 Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 

 4A 4B 4C 5A 5B 5C 6A 6C 

Jorden roterar runt sin egen axel 3 8 2 4 10 4 2 7 

Solen roterar runt sin axel 2 1  1  1   

Jordens axel är lutad   4 1 6 5   

Jorden kretsar runt solen 8 5  4 4 5 1 1 

Ej svarat 1 2  1 1    

 

Diagram 4- Stapeldiagram över vad eleverna trodde är orsaken till att vi har dag och natt 

på jorden.  

 
 

Hos eleverna i årskurs fyra kan vi se att de två vanligaste svaren var att det berodde på att 

jorden roterar runt sin axel eller att det berodde på att jorden kretsat runt solen. Det var 13 

fyror (36 %) som trodde på vardera av de båda alternativen. Fyra elever (11 %) trodde att 

orsaken till dag och natt var jordens lutande axel.  
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Bland femteklassarna menade 18 elever (38 %) att det är jordens rotation runt sin egen axel. 

Näst vanligaste var jordens omloppsbana runt solen, vilket 13 femmor (27 %) menade var 

orsaken till dag och natt. Ytterligare 12 elever (25 %) trodde att det berodde på jordens 

lutande axel. Nio elever (82 %) av eleverna i årskurs 6 menade att det är jordens rotation runt 

sin egen axel, de två andra sjätteklassarna (18 %) trodde att orsaken är att jorden kretsar runt 

solen. 

Pedagogernas svar på frågorna 
Denna del är till för att se hur de pedagoger som undervisar klasserna som deltog i 

enkätundersökningen ser på temat rymden och hur de väljer att lägga upp sin undervisning, 

kopplingen till LGR11, ämnets vikt och huruvida de anser sig ha rätt resurser för att ge sina 

elever bästa möjliga förutsättning till lärande och utveckling av sina förmågor. Med varje 

frågeställning fick de ett förtydligande med vad exakt frågan syftade på, eftersom ingen 

intervju kunde genomföras muntligt. 

 

Till att börja med fick båda pedagogerna beskriva hur de brukade lägga upp sin undervisning 

om rymden. Pedagog C arbetar aldrig med någon specifik årskurs, utan kan jobba med detta 

tema med elever i olika årskurser. Här är en beskrivning av hur senaste arbetsgången gick 

tillväga:  
… när jag jobbade med det senast var det i en 4-5:a. Vi läste i boken ”Boken om fysik och kemi” och 

jobbade med frågor till de sidorna som behandlar astronomi. Vi läste även delar ur ”Förfärliga fakta – Den 

hissnande galaxen”. Eftersom ett av målen för temat var att eleverna skulle skriva en berättande text om en 

planet eller solen, som innehöll både fakta och påhittade saker så fick eleverna ta reda på saker om den 

planet de själva valt. Vi tittade även på film t.ex. de första stegen på månen och hade som uppdrag att 
studera månen varje dag under en månad. Avslutningsvis fick eleverna göra ett spel tillsammans med en 

kamrat, som handlade om astronomi. 

Pedagog B beskrev en lite annorlunda introduktion till detta tema:  
         Eftersom rymden är fascinerande att titta på och förstå så brukar jag oftast börja med en upplevelse i form    

         av bild eller film. Sedan är det alltid roligt om eleverna själva får undra saker och vi tar reda på svaren  

         tillsammans, detta beror ju på hur mycket tid man har. SLI2 har mycket bra filmer där bilderna är  
         fantastiska men man måste förtydliga det dom säger. Man kan använda filmerna utan ljud och prata till. 

 

På frågan om de brukade använda sig av konkret material i sin undervisning svarade båda 

jakande, pedagog B berättar här om olika sätt de har jobbar med olika material:  
Lampan, basketbollen, och tennisbollen har jag gjort många gånger, vi har också varit det rent 

kroppsligt en person har varit solen, månen och jorden och så ska de gå på rätt sätt, vid de 

tillfällen som man kan blanda in matten har vi också mätt avstånd i skala, räknat hur många år 

man skulle vara om man bodde på en annan planet osv. mycket film och bilder visar jag också då 

jag upplever det som väldigt maffigt och effektfullt med rymden på bild. 

Pedagog C berättar att de: ”… haft ett uppblåsbart jordklot och försökt att visa och förklara 

vad som händer och sker.”. 

 

När de sedan skulle beskriva hur de går tillväga när de ska bedöma elevernas 

kunskaper/förmågor kring detta område menar Pedagog C att det: ”Beror på vilken elev det 

är, det kan vara att de ritar och förklarar eller muntligt försöker beskriva/förklara vad som 

händer. Att kunna beskriva detta handlar om en mognad, så det spelar nog roll när du 

egentligen jobbar med temat. Det optimala vore att jag skulle ”hinna” med alla delar inom 

                                                

2
 Sveriges läromedel samlat på en plats i ”strömmande media”, en bank av filmer och videor som kan användas i undervisningen. 

 



 

13 

 

NO-blocket i 4- och 5:an, för att sedan ha en repetitionskurs i 6:an.”. Pedagog B har liknande 

tankar om sättet att bedöma eleverna i detta: ”Viktigt här tror jag är att man får uttrycka sig 

muntligt, skriftligt och med bilder, det blir svårt att visa/redovisa att man kan annars.”. 

 

När pedagog B sedan skulle beskriva vilken vikt hen lägger på detta ämne i undervisningen 

och om elever med god förståelse om detta område blir hjälpta i andra delar av NO-ämnena så 

ansågs följande: ”…Astronomi är bara en liten del av fysikens centrala innehåll, vilket gör att 

det inte får så stort utrymme om man inte blandar in andra ämnen i det hela, svårast är att 

bedöma vad de uppnått och inte.”.  Pedagog C tyckte däremot att det var svårt att svara på, då 

många elever har svårt att automatiskt dra kopplingar till det som sker i rymden som kan vara 

orsaken bakom olika saker som sker här på jorden. Som att till exempel dra kopplingen 

”…mellan jorden rörelse runt solen och ett träds livscykel”. 

 

Detta följdes av att pedagogerna fick beskriva om de ansåg att området väckte intresse hos 

deras elever och om de upplevde att majoriteten av eleverna brukade nå kunskapskraven samt 

ha utvecklat sina förmågor efter genomgången undervisning. Båda pedagogerna tyckte att det 

var ett ämne som väckte stort intresse hos eleverna. Pedagog C kom här in på elevernas 

mognad i förhållandet till deras utveckling av förmågorna: ”...Jag tycker att alla elever når 

kunskapskraven och att de utvecklat sina förmågor, men det handlar också om en mognad hos 

eleverna, i vilken grad deras utveckling skett. En elev i årskurs 4 med goda kunskaper i 

området kan ju på ett bra sätt förklara hur t.ex. årstider uppkommer men skulle jag ställa 

samma fråga till en årskurs 6 elev med goda kunskaper om detta så skulle ju det svaret vara 

mer utvecklat.”. Även pedagog B har sett en koppling mellan elevernas mognad, vilket 

uttrycks i detta svar: ” Ingen del av något no ämne tycker jag väcker elevernas intresse så 

mycket som rymden och universum, svårt att veta var man skall sluta. Jag tror att de flesta 

eleverna har uppnått målen när det gäller universum, jag upplever dock att det händer 

någonting i ca 6.an då jag upplever att eleverna har en större förståelse och kan diskutera 

argumentera och förklara på ett bättre sätt än tidigare…”. 

 

Något som skilde de båda pedagogerna åt var deras personliga åsikt angående den sista 

punkten, nämligen om de ansåg att det finns tillräckligt med undervisningstimmar och 

resurser för att inom NO-ämnena behandla alla områden som LGR11 trycker på och ge varje 

enskild elev möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar utveckla sina förmågor och uppnå 

kunskapskraven. Pedagog B menade nämligen här att det inte finns tillräckligt med resurser 

och undervisningstimmar för detta: ”…jag tycker att eleverna inte får den tid de vill för att 

fördjupa sig efter eget intresse, skulle vara intressant om man fick ge en …typ ”grundkurs” 

och sedan låta eleverna arbeta utefter eget intresse, men det blir svårt att hinna med alla 

moment från det centrala innehållet, nu när det är nationella prov även i no så hoppas jag på 

att man prioriterar resurser även till dessa ämnen.”. En uppfattning som inte till fullo delades 

av pedagog C som gärna skulle vilja ha mer undervisningstimmar i veckan, men detta på 

grund av tekniken som i nuläget knycker tid för de tre NO-ämnena. Vidare tryckte pedagog C 

på att alla elever har möjlighet att utveckla sina förmågor inom dessa ämnen men att det 

däremot är omöjligt att: ”… behandla alla delar i centralt innehåll i LGR11 lika mycket. Här 

får jag som lärare välja vad jag vill lägga fokus på. Det viktiga för mig är att eleverna fått med 

sig tillräckligt med kunskap för att kunna bli kritiska samhällsmedborgare, att kunna väga 

fördelar och nackdelar mot varandra och sedan göra ett val för ett hållbart samhälle.”.  
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Diskussion 

Centrum i Sol–jord–månsystemet  
I enkätundersökningen kunde jag se att bland 94 elever i årskurserna 4-6 var det 20 % av 

eleverna som placerade jorden i centrum, se tabell 2 och diagram 2. Det var alltså en femtedel 

av eleverna som deltog i denna enkätundersökning som delade detta missförstånd med jorden 

som mittpunkt.  Som tidigare nämnt har Dunlop (2000) undersökt hur några barn ser på olika 

delar av universum, bland annat då kring systemet sol–jord–måne. Missförståndet att solen 

åker runt jorden dagligen visade det sig i en undersökning gjord med 100 engelska skolbarn i 

åldrarna 10-16 år av Baxter (1989) (refererad till i Dunlop, 2000) att 34 % av dessa elever 

trodde detta. Sharp (1996) (refererad till i Dunlop, 2000) visade i sin undersökning bland 42 

engelska elever i år 6 att 17 % placerade jorden i centrum, medan Adams (1991) (refererad till 

i Dunlop, 2000) i en undersökning med 1034 australiensiska femte- och niondeklassare såg att 

20 % av år femmorna och 18 % av niondeklassarna delade detta missförstånd. Ett resultat som 

inte är helt olikt vad som framkommit i denna enkätundersökning, med andelen elever som 

placerade jorden i centrum. 

 

Vanligast var dock att solen placerades i centrum, vilket (67 %) av de 94 eleverna i denna 

enkätundersökning visade. Ett resultat som även Dunlop (2000) visade då han lät 67 barn i 

åldrarna 7-14 år rita upp systemet sol–jord–måne sett från rymdperspektiv innan de 

genomgick undervisning på Aucklands Observatory, en majoritet som också hade ökat efter 

bedriven undervisning med roterande planetmodeller.  

 

Ett svar som stack ut i enkätundersökningen och som jag inte sett förekomma i några andra 

undersökningar var den modell som visades av en elev i årskurs 5 som hade satt månen i 

centrum, se Tabell 1 & 2. 

 

Det som gick att se i denna undersökning var att både Pedagog B och Pedagog C som sade sig 

använda konkret material i sin undervisning hade en hög andel elever som visade på solen i 

centrum. Klass 4B hade ännu inte undervisats något på mellanstadiet om rymden, så att 

Pedagog B hade ännu inte undervisat just de eleverna i detta område, och det var där bland de 

två B-klasserna som flest elever placerade jorden i centrum (se tabell1). Hur de eleverna hade 

arbetat med rymden i lågstadiet är okänt, men enligt LGR11:s centrala innehåll i årskurs 1-3 

så ska de ha arbetat med: ”Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till 

varandra.”(LGR11, 2011, s. 128) . Eftersom Pedagog A aldrig deltog i intervju går det inte att 

säga på vilket sätt 5A arbetat med rymden, men även i den klassen hade en högre andel 

placerat jorden centrerad. 

Himlakropparnas samverkan i sol–jord–månsystemet  
I denna undersökning var det totalt 9 % av eleverna som hade gett månen en egen 

omloppsbana runt solen, (se diagram 1). Bland de 67 eleverna som deltagit i Dunlops 

undersökning (2000), var det 14 % av barnen som visade att månen också gick i en 

omloppsbana runt solen.  

 

Majoriteten av eleverna när de målade sol–jord–månsystemet i bild och kompletterade med 

några förklarande ord, beskrev att jorden roterade runt solen och att månen i sin tur hade en 

omloppsbana runt jorden. Det var 45 % av de 94 eleverna som visade på den vetenskapligt 
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korrekta modellen. Den näst vanligast förekommande modellen bland alla elever var solen 

och månen i samma omloppsbana runt jorden, 15 % av eleverna visade detta. Tredje 

vanligaste modellen var jorden i omloppsbana runt solen, men månen hade ingen utmärkt 

omloppsbana, 14 % visade denna modell (se diagram 1).  

En slutsats att dra utifrån detta är att i denna undersökning var den vanligast förekommande 

gemensamma modellen som uppvisades över sol–jord–månsystemet just den vetenskapligt 

korrekta, något som även Dunlop (2000) kunde konstatera. De missuppfattningar som vissa 

av eleverna visade var sådana som även förekommit i andra undersökningar, med hänvisning 

till bland annat Dunlop (2000) och Plummer m.fl. (2011).  

Elevers mognad och orsaken till årstider 
Något som både Pedagog B och Pedagog C nämner i sina intervjuer är att en elev i årskurs 6 

med goda kunskaper kan ge mycket mer utvecklade svar, än en elev i årskurs 4. De talar båda 

om elevernas mognad och pedagog B beskriver det som att ” det händer någonting i ca 6.an 

då jag upplever att eleverna har en större förståelse och kan diskutera argumentera och 

förklara på ett bättre sätt än tidigare”. Det är därför synd att det blev ett stort bortfall på denna 

grupp elever i denna undersökning, då hela 6B försvann ur undersökningen. Det gick däremot 

att se en tendens på att något hänt i Pedagog C:s mindre klass 6:or där alla utom tre elever 

deltagit, då det blev en majoritet av de eleverna som visade på den vetenskapliga förklaringen. 

(se tabell 3). Persson (2004) förklarar i sin lärobok, som alla deltagande klasser i 

undersökningen använder sig av, att årstider beror på att: 
”Jordklotet lutar lite i sin bana runt solen. Det är den lilla lutningen som gör att vi får årstider. 

Under halva året är norra halvklotet mer vänt mot solen. Då får vi som bor i Norden värme och 

ljus, och dagarna är längre. Under resten av året är södra halvklotet vänt mot solen. Då är det 

kallt och vinter hos oss. Med kortare och mörkare dagar.”(Persson, 2004, s 142). 

Denna text har en större bild över sig med solen i mitten och en jord på var sida om solen, och 

sidan mot solen är belyst, övriga delen på båda jordarna är i skugga.  

I denna undersökning så var det störst andel elever i både årskurs fyra och fem som angav att 

sommar är på solsidan av jorden och vinter är på den sidan utan sol (se tabell 3). Totalt rör det 

sig om 35 % av eleverna.  

 

Årskurs 6 var den enda som inte majoriteten av eleverna trodde detta i, då fem av elva elever 

visade på den vetenskapligt korrekta och direkta orsaken till årstider, nämligen jordens lutning 

i omloppsbanan runt solen. Dessa fem elever gick alla i 6C, pedagog C som undervisade dessa 

elever berättade att de använde konkret material (bl.a. uppblåsbar jordglob) i undervisningen 

och talade även om elevernas mognad och sjätteklassarnas mer utvecklade förmågor och 

större förståelse. Det kan vara denna förståelse som gör att de kan urskilja den direkta orsaken 

bakom årstiderna, som ligger i just jordens lutning. Medans de yngre eleverna har bilden av 

jorden som är mer vänd mot solen och ser kopplingen med den sida som har mest sol, 

solsidan, är den sida som har sommar. De har inte urskiljt vilken den direkta orsaken är ännu. 

Det går däremot inte att påvisa med någon större säkerhet, då det skulle behövas en mycket 

större grupp elever för att kunna se något direkt samband i kunskap och ålder. Även vilka 

övningar som har genomförts, ordval och begrepp som eleverna bekantat sig med spelar in i 

deras inlärning. Vissa elever kan även göra kopplingen till vad som ligger bakom årstider med 

vad de ser och upplever här på jorden, om de ännu inte gått igenom detta ämne. Då de 

upplever mycket ljus och värme när det är sommar, kan de mycket väl dra en koppling att vi 

är på den sidan av jorden som är vänd mot solen eller dra en koppling att om det är kallare på 
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vintern kanske vi befinner oss längre ifrån solen, eller att solen är kallare under vissa delar av 

året.  

 

För många av eleverna innebär undervisningen om rymden att de ska kunna frångå sitt 

jordenperspektiv och kunna tänka sig hur det ser ut om man skulle vara ute i rymden, att tänka 

sig in och se ur ett perspektiv de inte kan se fysiskt. Detta är något som enligt Plummer m.fl. 

(2011) är ganska komplext att föreställa sig och att ställa om ifrån sin synvinkel samt tänka 

sig ett nytt perspektiv i yttre rymden som förklarar varför olika objekt rör sig som de gör utan 

en fast hållpunkt. Det handlar om att kunna beskriva och se de relevanta objektens rörelse i 

yttre rymden, utan att faktiskt kunna se det på riktigt och frångå sin synvinkel här på jorden. 

(Plummer m.fl., 2011). Detta är något som kan kopplas till elevernas mognad. 

 

När eleverna skulle förklara vad som låg bakom årstiderna så svarade 17 % av eleverna att de 

inte visste och delade inte med sig av någon egen teori de kunde tänkas ha. Lika många elever 

trodde att det berodde på att jorden befann sig närmare solen på sommaren och längre ifrån 

solen på vintern (se diagram 3). Att årstider berodde på förändrat avstånd till solen visade 

Baxter (1989) (refererad till i Dunlop, 2000) i en undersökning med 100 engelska skolbarn i 

åldrarna 10-16 att 59 % eleverna trodde. I en annan studie med engelska skolbarn genomförd 

av Sharp (1996), så var det 36 % av de 46 årskurs 6 eleverna som trodde på denna förklaring. 

Enligt tabellen så var det i Dunlops (1999) (refererad till i Dunlop, 2000) undersökning med 

27 elever i årskurs 4-5  ifrån Nya Zeeland 11 % som trodde att årstider orsakades av avståndet 

till solen. Enligt Dunlop (2000) så är detta ett missförstånd som många vuxna har, vilket i sin 

tur kan föras över till barnen. I denna enkätundersökning var det alltså en mindre andel elever 

som trodde att avståndet till solen förändrades än vad det var i flera andra undersökningar som 

gjorts genom åren. 

 

Det var först efter genomgången undervisning med de 67 eleverna som Dunlop (2000) kunde 

se en rejäl ökning på andel elever som gav den korrekta vetenskapliga förklaringen till 

orsaken vi har årstider. Innan bedriven undervisning med modeller över sol–jord–

månsystemet var det 25 % av de 67 eleverna i åldrarna 7-14 som angav att orsaken var 

jordens lutning och omloppsbana och efter undervisningen var 45 %. (Dunlop, 2000, s. 201). 

Detta är ett resultat som visar på vikten av att använda sig av 3D-modeller och olika former av 

konkret material, för att ge eleverna möjlighet till förståelsen av vad som ligger bakom bland 

annat årstider. 

 

Andra missförstånd som elever i min undersökning hade om varför vi har årstider här på 

jorden var; jordens rotation runt sin axel, solen lyser svagare på sommaren och jordens 

omloppsbana (se tabell 3). Däremot var det inga av eleverna som trodde att årstiderna berodde 

på molnen på vintern, vilket Dunlop (2000) hade sett som förklaring av vissa elever i sin 

undersökning. 

Orsaken till dag/natt och användandet av konkret material 
I denna undersökning var det 4 % av eleverna som visade upp en modell med fixerad jord och 

måne på var sida om jorden (se tabell 1) då de skulle beskriva sol–jord–månsystemet. 

Plummer m.fl. (2011) menar även de att enligt viss forskning har några elever i grundskolan 

en idé om att solen och månen är fixerade på varsin sida om jorden och att det är jordens 

rotation emellan dessa som orsakar dag och natt (Plummer m.fl., 2011, s. 1965). 
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En betydligt vanligare förklaring bland eleverna till orsaken bakom dag och natt var att det 

berodde på att jorden roterade runt sin egen axel, vilket är den vetenskapliga och faktiska 

orsaken, totalt angav 42 % av eleverna detta som svar. Av dessa var det bara bland 

sjätteklassarna som en tydlig majoritet höll detta svar, nio av elva elever.  

Att jorden kretsar runt solen var det näst vanligaste svaret, vilket är förklaringen till år och 

inte dag/natt. Sammanlagt var det 30 % av eleverna som trodde detta.  17 % av alla elever 

menade att dag och natt orsakades av jordens lutning. 5 % trodde att det berodde på att solen 

snurrade runt sin axel och slutligen var det 5 % av eleverna som inte visste och lämnade 

blankt (se diagram 4). Att så många elever rörde ihop vad som egentligen orsakar dag/natt kan 

kopplas till det som Plummer m.fl. (2011) menar nämligen att enbart undervisa om konceptet 

att ”jorden roterar” troligen inte är tillräckligt för att ge eleverna tillräckligt med förstålelse 

för att de själva ska kunna klara av att göra kopplingen mellan jordens rotation och den 

synliga förflyttning som solen, månen och stjärnorna tycks göra över himlavalvet. Även att i 

samband med denna koppling se att det är just jordens rotation som är orsaken bakom dag och 

natt.  

 

Ingen av pedagogerna i intervjuerna nämnde något om att de byggt eller använt sig av 3D-

modeller i undervisningen, men kanske är det nödvändigt för att verkligen ge eleverna 

förståelsen, i alla fall i yngre år då det kan vara svårare att se helheten i ett abstrakt ämne. 

Eftersom det kräver att eleverna ska kunna tänka ur ett annat perspektiv, se helheten och även 

kunna koppla samman de olika bitarna. Flera elever kan känna till att jorden roterar runt sin 

axel, men ändå inte koppla detta till att det är därför solen tycks förflytta sig över himlavalvet 

under dagen och att det är därför det blir dag och natt. Att låta eleverna gå som planeter och 

sol i klassrummet så som pedagog B beskrev är en bra övning, men kanske är inte det alltid 

tillräckligt då vissa elever fortfarande kan ha svårt att föreställa sig de faktiska objekten ifrån 

ett perspektiv i yttre rymden. Bland de elever som undervisats av pedagogerna och som 

använt konkret material verkar det vara en större andel elever som har mer vetenskapligt 

korrekta teorier på hur det faktiskt är eller att de har bitar av hur det är men ännu inte riktigt 

kopplat samman helheten och fått de sista bitarna på plats. Att just använda sig av konkret 

material och praktiska övningar tycks nästan vara en nödvändighet för att eleverna ska kunna 

få en bild av hur allt hänger samman. Det är ett viktigt område som ger förklaringen till varför 

det är som det är här på jorden och det är fullt möjligt att koppla samman med andra ämnen. 

Även Dunlop (2000) förespråkar att använda verkliga modeller vid inlärning för att ge 

eleverna möjlighet till en ökad förståelse. 

Pedagogernas syn på resurser 
I själva undervisningen så finns det i skolans värld ett begränsat antal undervisningstimmar 

och många områden som ska inkluderas. Huruvida det finns tillräckligt med 

undervisningstimmar och resurser för att inom NO-ämnena behandla alla områden som 

LGR11 trycker på och ge varje enskild elev möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar 

utveckla sina förmågor och uppnå kunskapskraven kan åsikterna mellan olika pedagoger gå 

isär. Och det är många olika aspekter som spelar in och påverkar undervisningssituationen i 

olika klasser. De båda pedagogerna hade i just denna fråga olika erfarenheter och åsikter, då 

Pedagog B menade att det inte finns tillräckligt med resurser och undervisningstimmar för 

detta och hoppades att NO-ämnena skulle prioriteras mer resursmässigt eftersom det har 

införts nationella prov i ämnet. Detta speglar delvis hur den skolan kan välja att lägga 
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resurser, där det låter på pedagog B som att NO-ämnena inte riktigt varit topprioriterade. Men 

pedagog C som jobbade på en annan skola hade en annan uppfattning, då hen gärna ville ha 

mer undervisningstimmar i veckan, men detta på grund av ämnet teknik som tar tid ifrån de 

tre NO-ämnena.  

 

Hos pedagog C gick det att se att en hög andel av eleverna, särskilt i årskurs 6 hade relativt 

bra kunskap om dessa områden i rymden. Pedagog B hade inte undervisat fyrorna om detta 

område ännu, femteklassarna hade däremot också en relativt god förståelse för de olika 

områdena. Nackdelen var att 6B inte deltog så som de skulle, då det var pedagog B som 

uttryckte att det hände något med eleverna i årskurs 6 i sättet de tänker och resonerar. Pedagog 

A föll tyvärr bort från detta liksom en stor del av 6A. Det var lite större spridning i vissa 

områden bland A-klasserna, så det hade varit intressant att höra hur de hade jobbat kring detta 

område och se vad som skiljer sig. 

Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis så var detta de astronomiska missförstånd som förekom hos de elever 

som deltog i undersökningen: 

Sol–jord–månsystemet 

 Solen i centrum, jorden och månen i två olika omloppsbanor 

 Jorden runt solen, ingen månomloppsbana 

 Jorden i centrum, sol & måne i olika omloppsbanor 

 Sol och måne i samma omloppsbana runt jorden 

 Solen och månen är stilla på varsin sida om jorden, jorden roterar runt sin egen axel 

 Solen och jorden runt månen 

Orsaken till årstider 

 Sommar är på solsidan av jorden 

 Jorden snurrar runt sin axel 

 Solen lyser svagare på vintern 

 Jordens omloppsbana 

 Närmare solen på sommaren 

Varför vi har dag och natt 

 Jordens axel är lutad 

 Jorden kretsar runt solen 

 Solen roterar runt sin axel 

Framåtblick och avslut 
 

Olika sätt att utveckla detta arbete vidare skulle vara att få en större elevgrupp, en säkrare bas 

att gå på då det inte går att dra några större slutsatser med för få elever, så att det blir ett 

säkrare resultat. Även att koppla in fler intervjuer med pedagoger och även fler elever skulle 

leda till ett säkrare resultat. Det skulle även vara intressant att testa olika klasser innan de har 

jobbat med detta område och sedan se hur de presterar på samma tester efter genomförd 

undervisning kring temat, så som Dunlop (2000) hade arbetat med elevgrupper. På det sättet 

kan det bli ett säkrare resultat och det går att jämföra olika undervisningsmetoders för- och 

nackdelar. Det finns många olika sätt att arbeta vidare med detta område. Att undersöka hur 

det ser ut i årskurserna 1-3 och höra hur de pedagogerna ser på ämnet skulle vara en vidare 

utveckling för att öka förståelsen för vilka grundidéer eleverna introduceras till i de 



 

19 

 

årskurserna. Då det i många fall är den undervisningen som lägger en första grund för 

eleverna och kanske även är deras första kontakt med ämnet ifråga. 

 

Pedagogens roll för att få eleverna att få en förståelse för detta ämne och se helheten är ytterst 

viktig. Att bygga upp modeller och använda sig av konkretmaterial (bl.a. 3D-modeller) i 

undervisningen har visat sig vara till stor hjälp för eleverna i flertalet undersökningar som har 

gjorts inom området, då detta ämne kräver att eleven ska kunna se ur ett vidare perspektiv än 

sitt egna de har här på jorden. Det är ett fascinerande ämne som flera pedagoger som 

undervisar inom NO-ämnena upplever väcker elevernas intresse och nyfikenhet. Och det är 

inte svårt att förstå varför, då det är ett otroligt stort, brett och i många fall fortfarande okänt 

ämne. Universum är något oändligt utan slut, där vi på planeten Tellus inte är så stora när allt 

kommer omkring. 
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Bilaga 1 

Samtyckebrev 
 

Mitt namn är Elin Johansson och jag går sista terminen på Lärarprogrammet mot yngre barn 

vid Karlstads universitet.  

 

I min utbildning ingår att genomföra ett examensarbete kring barns tankar och uppfattningar 

om något naturvetenskapligt fenomen. På grund av de forskningsetiska kraven vid 

enkätundersökningar med barn krävs att du som vårdnadshavare ger mig samtycke att 

genomföra min undersökning. Deltagandet är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas. Min 

undersökning kommer att handla om barns tankar om rymden. Barnen kommer givetvis att 

vara helt anonyma.  

 

 

Kontakta mig gärna om du har några frågor. 

 

 

Elin Johansson 

XXXXXX@hotmail.com  

XXXX-XXXXX 

 

Fyll i lämpligt alternativ nedan och åter till skolan 

 

 

 

Jag ger mitt medgivande till att mitt barn ________________________________ får delta i 

undersökningen 
 

                                           

 

Mitt barn ____________________________________får ej delta i undersökningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:XXXXXX@hotmail.com
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Bilaga 2 
Enkätundersökning, astronomi 
Jag skulle gärna vilja veta hur du tänker om olika saker i rymden. Dessa frågor kommer inte 

att användas i någon form av bedömning eller betygsättning utav dig, de kommer enbart 

sammanställas för att se hur du själv tänker och tror att det ser ut i rymden. I 

sammanställningen av undersökningen kommer du sedan att vara helt anonym, så svara på 

alla frågor så gott du kan, även om du är osäker skriv så som du tror. Tack för att du deltar i 

denna enkätundersökning. 

Namn:__________________ Klass:______ Datum:____/12-13 Kön: pojke/flicka (ringa in) 

1. Föreställ dig nu att du är ute i rymden och ser ned på jorden, solen och månen. Måla 

nu en bild och som visar hur de rör sig. Rita deras omloppsbanor och märk ut vad 

du ritat, t.ex. ”jordens omloppsbana” så att du förklarar din bild. 

Skriv några meningar som förklarar din bild: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Måla bilder av Solen och Jorden som visar varför sommar och vinter inträffar. 

Skriv några meningar som förklarar din bild: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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planet      måne     sol     månad     årstid     vecka     dag och natt     ett år     jord 

 

3. Vilket av följande påståenden förklarar varför dag och natt inträffar på Jorden? 

(Kryssa endast i ett alternativ) 

o Jorden roterar runt sin axel 

o Solen roterar runt sin axel 

o Jordens axel är lutad 

o Jorden kretsar runt solen 

4. Skriv om du tror påståendet är sant eller falskt. 

    Sant  Falskt 

Vi ser alltid samma sida av månen   

Månen gör sitt ljus på samma sätt som solen   

Jordens lutning och omloppsbana runt solen orsakar årstider   

Månen ser olika ut under ett dygn beroende på vilket land du är i   

Solen roterar runt jorden   

Månen är närmare jorden än vad solen är   

Det är molnen som orsakar vinter på jorden   

Solens ljus reflekteras på månen och det vi inte ser av månen ligger i 
jordens skugga  

  

Du kan se andra planeter med blotta ögat   

 

5. Hjälp till att göra berättelsen om jorden korrekt. Välj ord i rutan och fyll i dem som sak-

nas. Orden kan behöva böjas för att meningarna skall bli rätt. 

 

Jorden är en ________________________ liksom Mars och Venus. De rör sig runt vår 

närmsta stjärna som vi kallar_________________. Det tar __________________ för jorden 

att röra sig ett varv runt denna stjärna. Jordaxeln lutar vilket gör att vi får 

______________________. Jorden roterar runt sin egen axel. Detta gör att vi får 

__________________. Under 28 dagar och nätter rör sig ______________________ ett varv 

runt _____________. 

6. Tror du att det är möjligt att det finns annat liv ute i rymden?__________________ 

 

Tack för att du deltagit i denna undersökning och 

svarat på alla frågor!  
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Bilaga 3 
 

1. Hur brukar du lägga upp undervisning kring rymden? (Är det någon särskild årskurs ni 

jobbar med detta, vilka delar väljer du att fokusera undervisningen på, arbetssätt t.ex. bok, 

film, modeller, grupparbeten etc.)
3
 

 

 

2. Brukar du använda konkret material i din undervisning? (t.ex. använda lampa som sol och 

illustrera hur jorden är i förhållande till solen under olika årstider, 3D-modeller) 

 

 

3. Hur går du tillväga när du ska bedöma elevernas kunskaper/förmågor kring detta område? 

(himlakroppars rörelse, varför det är dag/natt, månader, årstider, det LGR11 trycker på) 

 

 

4. Vilken vikt lägger du på detta område i undervisningen, ser du att elever med bra förståelse 

för detta blir hjälpta i andra delar av NO-ämnena? 

 

 

5. Brukar detta område väcka intresse hos eleverna och upplever du att majoriteten av dina 

elever har nått kunskapskraven samt utvecklat sina förmågor efter genomgången 

undervisning?  

 

 

6. Anser du att det finns tillräckligt med undervisningstimmar och resurser för att inom NO-

ämnena behandla alla områden som LGR11 trycker på och ge varje enskild elev möjlighet att 

utifrån sina egna förutsättningar utveckla sina förmågor och uppnå kunskapskraven? (om inte, 

vad skulle eventuellt behöva ändras anser du; resurser, material etc.) 

 

                                                
3 Inom parenteserna bakom varje fråga är det ett förtydligande på vad som menas med de olika frågeställningar-

na 


