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Förord 

Det är många som jag vill tacka som på olika sätt har bidragit till att jag har kunnat skriva 

denna uppsats. Först ett jättestort tack till lärare och elever som engagerat medverkat och på 

så sätt gjorde min undersökning genomförbar, utan alla givande samtal kring 

naturvetenskapliga fenomen hade detta arbete inte varit möjligt. Ett stort tack till 

bibliotekspersonalen som lagt ner mycket jobb på att skaffa fram material som för mig var 

omöjliga att hitta. Tack till min familj för all uppmuntran och framförallt min bror som 

tålmodigt svarat på mina dumma frågor och hjälpt mig med det tekniska. Tack mina vänner, 

som trots att jag varit osocial, tankspridd och suttit hemma framför böckerna fortsatt att höra 

av sig och fråga hur det går samt tvingat med mig ut på aktiviteter så jag fått annat att tänka 

på. Tack min underbare sambo Patrik för att du varit så förstående och uppmuntrande, jag vet 

att jag under arbetets gång inte varit lätt att leva med. Slutligen vill jag tacka min handledare 

Arne Jonsson som kommit med många viktiga synpunkter under arbetet med uppsatsen. 

Tack till er alla, nu hoppas jag att jag ska bli mig själv igen. 
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Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att undersöka vad elever har för uppfattningar om förhållandena 

mellan jorden, månen och solen. De områden som har undersökts har gällt storlek, avstånd 

och rörelse. Denna studie har också undersökt hur elever uppfattar att månens faser 

uppkommer. Försök har också gjorts att utröna var deras uppfattningar härrör från. 

Undersökningen är baserad på 20 intervjuer med elever där deras egna teckningar av de 

undersökta fenomenen har utgjort grunden. Genom en kvalitativ fenomenografisk analys av 

intervjuerna har jag kategoriserat elevernas uppfattningar. Resultatet visar att elevernas 

uppfattningar ofta skiljer sig från den vedertagna vetenskapliga och att deras uppfattningar 

grundar sig på bilder eller modeller från TV och böcker, där förhållandena mellan objekten 

aldrig är de riktiga. Även om elever har haft undervisning i skolan så har de kvar sina egna 

föreställningar. Det visar sig också att det finns ett klart samband mellan elevernas intresse 

och deras resultat.  

 

Nyckelord:  

Uppfattning, Naturvetenskapligt lärande, Modell, Solsystemet, Månens faser. 

 

 

Abstract 

The main purpose with this study was to explore students conceptions about the relations 

between the earth, the sun and the moon. The fields that have been investigated are size, 

distance and movement. This study has also investigated how students interpret the origin of 

the phases of the moon. Attempts have been made to find out where the students conceptions 

originate from. The study is based on 20 interviews with students where their own pictures 

about the investigated phenomena are the base. By doing a qualitative phenomenographical 

analysis of these interviews I’ve done categories of the students conceptions. The result shows 

that students conceptions often differs from the accepted scientific and that their conceptions 

are a result of pictures and models from TV and books, where the relations between the 

objects never are the real. Even if the students have had education they still keep on to their 

own conceptions. It also shows that there are a distinct connection between the students 

interest and their result.  

 

Keywords: 

Conception, Scientific learning, Model, The solar system, The phases of the moon. 
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Inledning 

Astronomin är en av de äldsta naturvetenskaperna, en vetenskap som för övrigt står 

humanioran nära genom att den mindre än de flesta är knuten till nytta och teknik. Nuförtiden 

kan vi sända mätsonder till planeterna, och till och med in i kometerna. Men fortfarande 

observerar astronomerna stjärnorna, de manipulerar dem inte. Kanske är det därför som 

astronomin i alla tider lockat människor att reflektera över de yttersta tingen och över 

människans plats i universum (Nilson, 1975).  

 

Många undersökningar de senaste åren har visat att elevers uppfattningar av 

naturvetenskapliga fenomen ofta skiljer sig från den allmänt vedertagna vetenskapliga. Lärare 

är ofta okunniga om barnens ovetenskapliga idéer och lärarhandledningarna berättar sällan 

eller aldrig om dessa ovetenskapliga uppfattningar som påverkar barnens resonemang i olika 

sammanhang (Osborne, 1996/1997). Som lärare måste vi acceptera att barnens idéer och 

begrepp kan trassla till undervisningssituationer och inlärningsprocessen samt inse att en 

direkt undervisning ibland har en förvånande liten effekt. 

 

Barn som börjar sin vetenskapliga bana bär med sig sina egna uppfattningar om det som ska 

studeras, de kommer inte med ett tomrum som ska fyllas. Deras gamla idéer skiljer sig 

sannolikt från dem som anses vetenskapliga och dessa uppfattningar kommer också att starkt 

påverka barnens uppfattning om de undersökningar som görs. Om läraren inte lägger ned 

särskild omsorg på att komma underfund med barnens tidigare idéer och tankegångar och 

vidtar noga övervägda steg för att hjälpa dem att ompröva de gamla idéerna och pröva nya, 

visar dessa icke-vetenskapliga idéer en tendens att bli bestående och spärra vägen för de 

vetenskapligt godtagbara begreppen (Osborne, 1996/1997).  
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Syfte och frågeställning  

Både i grundskolans läroplan och i kursplanerna görs tydligt att grundläggande sammanhang 

inom naturvetenskapen är viktiga kunskaper och däribland då fysikens världsbild och hur 

planeterna rör sig runt solen. Där betonas vidare kunskaper i hur jorden och månen rör sig i 

förhållande till varandra och hur dessa rörelser kan förknippas med tideräkning och 

årsräkning (Skolverket, 2002a; Utbildningsdepartementet, 2002). 

 

Mina frågeställningar är följande: 

• Vad har elever för tankar om jordens, månens och solens positioner, storlekar och rörelser 

i förhållande till varandra?  

• Vad har elever för tankar om hur månens olika faser blir till? 

 

Dessa frågor intresserar mig då det vid tidigare samtal med några elever framkom att de inte 

har en aning om var solen, månen och jorden finns i förhållande till varandra, en elev trodde 

exempelvis att solen låg närmare jorden än månen. 

 

Det jag är ute efter är att se vad de har för föreställningar om dessa företeelser och var dessa 

kan komma från. Jag vill också se om det finns någon skillnad mellan pojkars och flickors 

uppfattningar då flera undersökningar bland andra TIMMS-studien (Skolverket, 1996) visar 

detta. 

 

Som lärare och föräldrar upptäcker vi ibland att barn resonerar på ett sätt som för oss vuxna 

kan förefalla ologiskt. De har helt naturligt andra förutsättningar och referensramar för sitt 

tänkande (Ekstig, 1991). I den ständigt pågående förändringen av vårt samhälle och vår miljö  

är vetenskapen en mäktig kraft. Den påverkar vår verklighetsuppfattning, och därmed vår 

livsåskådning och vårt ställningstagande också i politiska frågor, som ju faktiskt handlar om 

hur vi skall bevara det vi finner bra och förändra det vi finner dåligt. Ingen människa kan 

behärska hela den kunskapsmängd som den samlade nutida vetenskapen rymmer. Detta gäller 

också forskarna själva (Ellegård, 1989).  



L.Å. / GRU 03-01-03 7 

 

Bakgrund 

Skolans naturvetenskap 

Naturvetenskapen utgår från att ting och händelser förekommer i sammanhängande mönster 

som är begripliga genom systematiska studier och observationer. Den förutsätter att de 

grundläggande reglerna överallt i naturen är desamma. Det innebär att den kunskap som man 

uppnått med studier inom ett område av naturen är tillämpligt på andra (Ekstig, 2002). 

 

Skolämnet fysik har en struktur som är hämtad från den vetenskapliga disciplinen fysik. 

Naturligtvis har man tvingats komprimera detta omfattande kunskapsstoff vilket har lett till att 

läroböckerna blivit alltför stoffbemängda. Det blir inte mycket tid över att träna eleverna i att 

resonera (Ekstig, 1991). Sjøberg (1998/2000) uttrycker bekymmer över att människor inte vet 

tillräckligt om naturvetenskap och för att kunskaper i naturvetenskap inte verkar uppfattas 

som en del i vår kultur eller som en del av vår bildning. Vidare anser han att naturvetenskapen 

många gånger framstår som både främmande, skrämmande och till och med omänsklig. 

 

Det är ett viktigt argument att skolans naturvetenskap ska förbättra elevernas syn på 

naturvetenskapen i sig, på dess syfte och ändamål. Sådan kunskap är viktig för att kunna 

handskas med resultaten från vetenskapen och teknologin som välinformerade medborgare 

som fullt ut kan delta i en modern demokrati. Detta behövs då många frågor inkluderar 

vetenskap och teknologi, då måste alla kunna förstå för att kunna delta i debatten och 

beslutsfattningen (Driver, Leach, Millar & Scott, 1996).  

 

Om skolan ska hålla jämna steg med utvecklingen måste enligt Ekstig (2002) våra barn och 

unga ständigt lära sig bättre, effektivare eller med ett annat mer ändamålsenligt urval av 

kunskap än tidigare generationer av elever. Vi måste ständigt sträva efter att utveckla lärandet. 

Det är vidare hans övertygelse att man inte kan förstå naturvetenskap utan att känna till något 

om hur kunskapen har uppstått. Därför finner han det så angeläget att alla människor, och 

kanske särskilt lärare, har insikter i naturvetenskapens historia 

 

Jorden, månen och solen – en historisk tillbakablick  

De tidigaste bevarade föreställningarna om solsystemet nedtecknades av sumererna i 

Mellersta Östern för ungefär 5000 år sedan. För dem var jorden platt, orörlig och låg i 
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centrum av universum (Frazier, 1985). Den förste observatören av universum vars namn har 

bevarats till eftervärlden var en perser vid namnet Al-Sufi som på 960-talet skrev en berömd 

lärobok i astronomi (Nilson, 1975).  

 

De flesta människorna ansåg att Jorden var i universums mitt och att alla himlakropparna 

rörde sig i cirklar, eftersom cirkeln hade den perfekta formen (Muirden, 1998). Människorna 

trodde att universum var litet och att det tog slut vid en skarp gräns. De var övertygade om att 

det fanns en kupol över Jorden och att det var på insidan av den kupolen som stjärnorna satt 

fast (Rådbo, 2001). Greken Aristoteles var den som först publicerade argument för att jorden 

var rund i boken On the Heavens redan på 300-talet före Kristus (Vosniadou & Brewer, 

1992). Denna upptäckt glömdes tyvärr bort i stora delar av världen och människorna trodde 

återigen på många håll att jorden var platt (Thomas, 1999). 

 

Egyptiern Eratosthenes gjorde år 235 f.Kr. försök att mäta jordens storlek. Hans resultat 

skiljer sig bara fem procent från det verkliga (Hewitt, 1998). Greken Aristarchos från Samos, 

också kallad antikens Copernikus, var den som gjorde det första vetenskapliga försöket att 

mäta solens och månens avstånd från jorden och deras storlekar i förhållande till varandra på 

200-talet f.Kr. Han visste att månens ljus är en reflektion av solens (Singer, 1981). Den metod 

han använde var att utnyttja olika former av triangelmätningar. Det går ut på att man mäter 

vinkeln till objektet från två olika punkter på en given baslinje. På matematisk väg kan man 

sedan räkna ut avståndet till det aktuella objektet. Denna metod var ända fram till slutet av 

1800-talet den enda man känt till för att bestämma avstånden till de himmelska kropparna. 

För att uppskatta avståndet till solen så mätte man vinkeln mellan månen och solen vid 

halvmåne. Denna metod bygger på att jorden, månen och solen tillsammans bildar hörnen i en 

rätvinklig triangel just vid halvmåne. Om en sida i triangeln samt en av de spetsiga vinklarna 

är kända kan övriga sidor beräknas (Thomas, 1999). Se figur nedan: 

Figur 1: Princip för beräkning av relativa avståndet Jorden – Solen. 
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Svårigheten låg i att exakt bestämma tidpunkten för halvmåne samt vinkeln vid observatören. 

Ett mycket litet fel här ger en mycket stor skillnad i resultatet. Aristarchos uppskattade denna 

vinkeln till 87 grader, medan den egentliga är 89 grader. I sina beräkningar uppskattade han 

därför avståndet till solen som 18 gånger avståndet till månen istället för omkring 390 gånger. 

Aristarchos beräknade solens diameter till ungefär 19 gånger månens, här var det än en gång 

fråga om observationsfel och förhållandet blev långt ifrån det riktiga. Trots detta insåg han att 

medan månen är mindre än jorden är solen ofantligt mycket större (Singer, 1981). Aristarchos 

föreslog också en modell över planetsystemet där jorden är en planet som rör sig runt solen 

men hans modell fick inget gensvar och föll snart i glömska (Thomas, 1999). Astronomen 

Ptolemaios observationer på 200-talet visade att planeterna inte verkade följa de perfekta 

cirkelbanorna. Han antog därför att planeterna även rörde sig i epicykeler1, samtidigt som de 

rörde sig i sin stora bana runt jorden. Han utarbetade många olika kombinationer av cirkulära 

virvlar tills hans figurer stämde med rörelserna hos planeterna på himlen. Det skulle dröja 

ända fram till 1543 innan någon fann en bättre metod för att beräkna hur planeterna rör sig 

(Muirden, 1998). 

 

Den polske prästen Nikolaus Copernikus placerade solen i universums mitt i en bok 1543 och 

där förblev den på sätt och vis fram till förra århundradet. I boken visade han att planeternas 

rörelser lättare kunde förklaras om man utgick från att de rörde sig i cirklar runt Solen och 

inte runt jorden. Då hans teori gjorde att jorden verkade mindre viktig då den inte längre var 

universums medelpunkt så hade många människor svårt att godta hans idé och hans bok blev 

förbjuden av kyrkan (Welin, 1985). Inte förrän 1822 blev Copernikus bok struken från 

Vatikanens index över förbjudna böcker och hans upptäckt erkänd som sann. Rusinek 

(1973/1973) beskriver hans upptäckt som den mest gigantiska i mänsklighetens historia sedan 

konsten att göra upp eld för en miljon år sedan och hjulet för tiotusen år sedan. ”Copernikus 

minskade ner jorden till en liten prick i relation till världens otaliga prickar men förstorade 

människans hopp till det oändliga.” (Rusinek, 1973/1973, s.65). 

 

Eftersom det vid denna tid varken gick att bevisa Ptolemaios eller Copernickus teorier så 

diskuterades båda under mer än ett halvt århundrade. Den person som gav det mest betydande 

bidraget till försvaret av det copernikanska systemet var Galileo Galilei (Muirden, 1998). 

Galilei kom i kontakt med frågor som fascinerade honom när han läste vad Aristoteles skrivit. 

                                                 
1 Epicykel = liten cirkelbana med centrum på den stora banan (Frazier, 1985). 
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Aristoteles hävdade att solen och stjärnorna var perfekta och oföränderliga. Också att jorden 

var medelpunkten kring vilken allt kretsade. Det var ett universum där de fyra elementen- luft 

vatten jord och eld utgjorde byggstenarna. Under 18 århundraden hade Aristoteles varit en 

auktoritet, få om någon ifrågasatte hans skrifter. Men hos Galilei väckte de bara frågor, de gav 

inga svar (Isakson & Johansson, 1995).  

 
”Om vi för det tredje betraktar hur ädel solen är och hur den som 
ljusets källa inte endast belyser jorden utan också, vilket jag 
övertygande visar, alla de andra planeterna som i sig själv är mörka, 
tror jag inte att det är någon dålig filosofisk föreställning om man 
säger att solen, som är naturens främsta företrädare och på så vis 
världens hjärta och själ, inte endast förmedlar ljus utan även rörelse 
till de himlakroppar som omger henne genom att själv röra sig” 
(Galilei, 1997, s. 129). 

 

Galilei var en av de första som använde en kikare för att observera himlen och med hjälp av 

sina observationsdata förklarade han den copernikanska teorin. Trots att huvuddelen av 

Galileis vetenskapliga arbete utformats för att stärka den copernikanska teorin utvecklade 

Galilei själv ingen detaljerad astronomi och han tycktes följa aristotelikerna i deras förkärlek 

för cirkelformade banor. En viktig egenskap hos fysiken alltsedan Galilei är det faktum att 

den omfattar experiment, en konstgjord situation som konstrueras i syfte att undersöka och 

testa en teori. Sådan experimentpraktik förekom inte i fysiken före Galilei (Chalmers, 

1976/1999).  

Det var Galileis samtida, tysken Kepler, som först beräknade planeternas exakta banformer då 

han upptäckte att varje planetbana kunde framställas som en enda ellips med solen i en av 

brännpunkterna. Till sitt förfogande hade Kepler den danske astronomen Tycho Brahes 

noteringar av planetpositioner, som var mer exakta än de Copernikus haft tillgång till. Kepler 

trodde på Copernikus teori och tillbringade flera år med att försöka visa att Brahes 

anteckningar stämde med beräkningar gjorda på Copernikus modell. Till slut insåg han att 

idén att planeter rör sig enbart i cirklar måste vara fel. Han försökte använda en ellips och då 

stämde Brahes observationer. Slutligen kunde det bevisas, åtminstone matematiskt, att 

planeterna roterar runt solen i elliptiska banor och Kepler publicerade sin stora upptäckt 1609 

(Muirden, 1998).  

 

Snart övergavs tanken att solen och planeterna var inneslutna i en sfär, på vars insida 

stjärnorna satt fästade. Steg för steg växte insikten fram att solen bara är en stjärna bland 

många. Amerikanen Harlow Shaply flyttade år 1918 solen till en betydligt mera undanskymd 
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plats, tiotusentals ljusår från Vintergatans mitt och senare så banade tysken Walter Baade 

vägen för en grundlig omprövning av galaxernas2 storlekar. Omkring 1950 visade det sig att 

avstånden i universum var mer än dubbelt så stora som vi hade trott (Welin, 1985). 

Kunskapen om den rymd som omger oss ökar varje dag, i dagarna såg jag ett inslag på 

nyheterna som berättade att forskarna hade funnit en tionde planet i vårt solsystem. 

 

Jorden, månen och solen – idag 

Det finns flera hundra miljarder lysande öar av stjärnor i universum (Rådbo, 2001). Dessa 

system av stjärnor, gas- och stoftmoln som hålls samman av gravitation kallar vi galaxer 

(Nationalencyklopedin, 1992). En av de flera miljarder galaxerna är vår egen hemgalax 

Vintergatan och en av de hundratals miljarder stjärnorna i Vintergatan är vår sol. Runt solen 

rör sig olika slags himlakroppar där de största är planeterna varav en av dem är vår jord. De 

flesta planeterna har månar runt om sig, hur många vet man inte då astronomerna hela tiden 

upptäcker nya, idag känner man till 90 månar. Runt solen finns också asteroider och kometer. 

Asteroiderna finns i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter och i Kuiperbältet utanför Plutos 

bana. Alla planeterna rör sig i samma plan och i samma riktning runt solen men med olika 

hastigheter i elliptiska banor. De miljontals kometerna rör sig dock oftast uppifrån och 

nerifrån mot planetplanet där de rundar ganska nära solen och vänder tillbaka igen (Rådbo, 

2001). 

 

Månen har en diameter vid ekvatorn som är 3476 kilometer och har ett medelavstånd till 

jorden på 384400 km. Det innebär att det skulle få plats ungefär 110 månar mellan månen och 

jorden. Månen vänder alltid samma sida mot jorden och den har vad man kallar bunden 

rotation. Det betyder att månen roterar ett varv runt sin egen axel på samma tid som ett varv i 

banan runt jorden (Microsoft Encarta Uppslagsverk 2000, 1999). Det tar något mer än 27 

dygn för månen att cirkla ett varv runt jorden (Moore, 1994/1994). Månens baksida kunde vi 

se första gången 1959 då en rysk rymdsond fotograferade den (Rådbo, 2001). När solen lyser 

på månen fungerar den som en spegel och skickar solljuset vidare mot oss på jorden. Solen 

skiner i varje ögonblick på halva månen och resten syns inte på grund av mörkret. När månen 

förflyttar sig runt jorden ser vi den belysta delen från olika vinklar. Detta gör att vi ibland ser 

                                                 
2 Galaxer = system av stjärnor, gas- och stoftmoln som hålls samman av gravitation (Nationalencyklopedin, 

1992). 
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en tunn strimma och ibland ett runt klot, detta brukar omnämnas som månens faser (Muirden, 

1998). Se figur 2 nedan:  

Figur 2: Modell över månens faser. 
 

Vår egen planet jorden är den tredje planeten från solen (Microsoft Encarta Uppslagsverk 

2000, 1999). Jorden är en boll av järn och sten, vars diameter vid ekvatorn är 12756 

kilometer. Medelavståndet från solen är 150 miljoner kilometer och detta innebär att det 

skulle få plats ca 11760 jordklot mellan jorden och solen. Jorden roterar runt solen i en 

elliptisk bana och ett varv tar 365,24 dygn (Muirden, 1998). Samtidigt så roterar jorden runt 

sin egen axel där ett varv tar 23 timmar och 56 minuter. Det är på grund av detta som solen 

och andra himlakroppar får en skenbar daglig rörelse över himlen. Jordens rotationsaxel lutar 

23,5˚ och det är på grund av denna lutning som vi har årsväxlingarna (Microsoft Encarta 

Uppslagsverk 2000, 1999). Det är jordens gravitation som håller kvar månen (Rådbo, 2001). 

 

Solen är en flammande boll av superheta helium- och vätegaser (Anonym, 1977/1978) som 

innehåller närmare 99,9 procent av all materia i solsystemet. Solens diameter är ganska 

medelmåttig om man jämför med andra stjärnor, 1392000 kilometer men det är 110 gånger 

mer än jordens (Anonym, 1989/1992). Solen roterar runt sin axel på ungefär 27 dygn 

(Muirden, 1998). Trots att solen ser större och ljusare ut än alla andra är solen en helt vanlig 

stjärna. Det är en synvilla att vi tycker att solen och månen är lika stora på himlen, solen är 

400 gånger större än månen samtidigt som den ligger 400 gånger så lång bort. Det är solens 

gravitation som bestämmer hur fort planeterna rör sig, om farten är för låg så dras planeten in 

i solen och är farten för låg så försvinner planeten ut i rymden (Rådbo, 2001). ”Everything 
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pulls on everything else in a beautifully simple way that involves only mass and distance” 

(Hewitt, 1998, s.145). 

 

Synen på lärande 

Ett konstruktivistiskt perspektiv 

Grunden både metodiskt och teoretiskt när det gäller vårt sätt att tänka kring frågor om barns 

funderingar kan sägas har lagts av Jean Piaget. I och med hans omfattande arbeten om 

tänkandets utveckling började på allvar studier av elevers uppfattningar av naturvetenskapliga 

fenomen. Piaget använde oftast intervjun som metod i sina studier. Han var intresserad av vad 

som formar barnens logik och de resonemang som barnen använder, inte av rätt eller fel svar 

(Schoultz, 1999). I korthet innebär den konstruktivistiska synen på lärande att alla former av 

mental aktivitet uppfattas som processer vilka skapar eller konstruerar något så som begrepp, 

föreställningar, minnen och annat (Andersson, 2001). All kunskap konstrueras av individen 

när han/hon påverkas av miljön och försöker förstå den och kunskapen skaffas inte passivt 

från omgivningen, utan inifrån av lämpliga föreställning och tolkningar (Osborne & Wittrock, 

1985). Lärandet beskrivs som att gå från förförståelse till förståelse (Carlgren, 1999). Enligt 

Piaget (1968/1973) har barn en häpnadsväckande förmåga att ur sin fantasi hämta fram svar 

på alla frågor. Barnet svarar med en hypotes eller åberopar ett skäl som undanröjer alla 

svårigheter. 

 

Stadietanken, det vill säga att barn som utvecklas passerar distinkta stadier i sin utveckling är 

ett av de centrala grunddragen hos Piagets teorier. Tillfället att lära sig något hör ihop med det 

utvecklingsstadium som barnet befinner sig i. Varje stadium utmärks av en viss typ av logik 

som är ändamålsenlig för barnet och som skiljer sig från den vuxnes. Ett barn som befinner 

sig i ett visst stadium kan inte lära begrepp som hör hemma i ett högre stadium (Schoultz, 

2000). Så länge ett barn tror att alla i dess omgivning tror lika som det själv så kommer det 

inte att försöka övertyga andra eller att testa sina egna förklaringar. Försöken att se och leva 

sig in i verkligheten och se sig själv som en del av detta är väldigt tydligt i stegen över 7-8 års 

ålder. Då kan barnet se sambanden mellan solen, månen och molnen eller himlen (Piaget, 

1989). 
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Många olika teorier om hur barn bygger upp sin kunskap om världen har formulerats i linje 

med Piagets idéer om barns utveckling och inlärning. Bland andra har Claxton hävdat att barn 

har en hel hop av miniteorier med vars hjälp de beskriver sin omgivning. Barnet håller fast 

vid dessa så länge det upplever att det fungerar och ändrar eller överger dem endast om de 

visar sig vara oanvändbara (Thorén, 1996). Detta påminner om vad som i vetenskapsteori 

kallas paradigmskifte. Ett paradigm är ett slags mönster som fakta anpassas till. Paradigmet 

reglerar normerna för legitim verksamhet inom den vetenskap som det omfattar (Chalmers, 

1999). Ett påtagligt exempel på paradigmskiften är synen på universums uppbyggnad. Så 

länge ett paradigm dominerar försöker man få fakta att stämma med teorin, man letar inte nya. 

Man kan även pressa in fakta som inte passar in i paradigmet. Vartefter tiden går och 

kunskaperna växer kommer det att komma mer fakta som inte stämmer in och till slut blir de 

så många att de inte längre kan pressas in och paradigmet befinner sig i kris. Till sist 

konstrueras ett paradigm som bättre passar in faktan och det gamla överges. Detta kan dock ta 

lång tid, den copernikanska världsbilden fick strida i 150 år innan den var definitivt etablerad 

(Thurén, 1998).  

 

Med utgångspunkt från den konstruktivistiska traditionen har Osborne & Wittrock (1985) 

konstruerat en modell för att beskriva hur inlärning sker som de kallar The Generative 

Learning Model. Den tar fasta på att inlärning åstadkoms genom en växelverkan mellan nya 

intryck och redan befintliga föreställningar. Inlärningsmodellen, som bygger på att den 

lärande har kontroll över sin egen inlärning, kräver insikter om och ansvar för den egna 

inlärningsprocessen (Osborne & Wittrock, 1985; Thorén, 1996). Ofta arbetar man inte med 

dessa frågor i skolan men att undervisning om inlärning har positiv inverkan på hur elever lär 

konstateras i flera undersökningar (Thorén, 1996). 

 

Den amerikanske psykologen David Ausubel har beskrivit en alternativ teori. Hans teori 

fokuserar lärande av olika begrepp. Begrepp definieras i detta sammanhang som 

gemensamma benämningar på föremål och skeenden. Enligt Ausubel sker meningsfullt 

lärande när den lärande väljer att relatera begrepp till begrepp som redan ingår i hennes/hans 

begreppsapparat (Ausubel, Novak & Hanesian, 1978). Han anser att följande tre 

förutsättningar måste gälla för att meningsfullt lärande ska kunna uppstå; 1: Ämnesinnehållet 

måste vara meningsfullt i sig, 2: Den lärande människan måste behärska begrepp som går att 

relatera till den nya informationen, 3: Den lärande människan måste själv välja att lära 

meningsfullt (Helldén, 1996). Enligt Schoultz (2000) är begrepp inga statiska företeelser som 
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människan bär med sig i sin mentala ryggsäck på sin vandring genom livet. Därför kan man 

inte säga att en individ äger begrepp eller mentala modeller och inte heller att dessa tvunget 

behöver framträda i en viss kommunikativ situation. 

 

Ett sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet härstammar från den ryske psykologen Lev Vygotskys teorier 

(Bråten, 1996/1998). I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling blir 

kommunikativa processer helt centrala. Det är genom kommunikation som individen blir 

delaktig i kunskaper och färdigheter. Det är genom att kommunicera som barnet blir delaktig i 

hur människor i dess omgivning uppfattar och förklarar företeelser (Säljö, 2000). Kunskapen 

är kontextuellt bunden i ett sociokulturellt perspektiv. Det innebär att människan lär sig 

genom att tillägna sig de begrepp och kunna använda de redskap som passar en viss situation 

och dess kommunikativa och fysiska förutsättningar. Man skaffar sig inte generella kunskaper 

som passar i alla situationer (Schoultz, 1999). Ett viktigt begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet är mediering (Säljö, 2000). Begreppet har sitt ursprung i det faktum att 

människan i kontakt med omvärlden alltid använder redskap eller verktyg, också kallade 

artefakter (Schoultz, 2000). Begreppet mediering är således mycket centralt och kanske det 

mest annorlunda antagandet i en sociokulturell tradition om man jämför denna med andra 

ledande perspektiv. Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är 

framvuxna ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap 

(Säljö, 2000). Individens utveckling är därmed beroende av den historiska tidsepok där den 

äger rum (Bråten, 1996/1998). Detta strider mot en renodlat kognitivistisk föreställning, där 

intellektet uppfattas som rationellt och som något som är underliggande aktiviteter i konkreta 

mänskliga praktiker i vardagen. Vi kan studera vad människor säger, skriver eller gör, det vill 

säga kommunikativa eller fysiska aktiviteter. Dessa är de enda vi har tillgång till. Vad 

människor säger, skriver eller gör är alltid kontextuellt bestämt och uttrycker inte endast deras 

inre tankevärld eller begreppsförståelse. Detta är ett grundantagande i det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2000).  

 

”From the very first days of the child´s development, his activities 
acquire a meaning of their own in a system of social behaviour and 
being directed towards a definite purpose, and refracted through the 
prism of the child´s environment. The path from object to child and 
from child to object passes through another person. The complete 
human structure is the product of a developmental process deeply 
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rooted in the links between individual and social history” (Vygotsky, 
1978, s.30).  

 

Djupast sett är människan ett socialt väsen, som bara kan utvecklas optimalt i samspel med 

andra (Abildtrup-Johansen, Rathe & Rathe, 1996/1997). Då det är i kommunikativa 

situationer människan utvecklar sina begrepp är det viktigt att elever i skolan får möjlighet att 

delta i samtal och diskussioner där naturvetenskapliga begrepp används och behövs. Det 

kommer att vara svårt för eleverna att komma till förståelse och insikt innan skolan lyckas bli 

en sådan miljö (Schoultz, 2000). 

 

Tidigare forskning 

På 1970-talet kom Piagets idéer att inspirera till forskning om hur elever förstår det de läser 

inom olika skolämnen. Denna forskning drevs av pedagogiska intressen. Syftet var inte att 

belysa mänsklig kunskapsbildning i stort utan man var intresserad av hur elever tänker kring 

just det som behandlas i undervisningen. Dessa över 4000 studier enbart med inriktning på 

naturvetenskap visade att det fanns kvalitativt skilda uppfattningar av samma fenomen. Dessa 

uppfattningar benämndes conceptions, misconceptions, alternative frameworks, childrens 

science och många av dessa forskningar har en konstruktivistisk orientering (Carlgren & 

Marton, 2000). 

 

Forskare har undersökt elevers uppfattningar i alla naturvetenskapens olika skolämnen. Dessa 

undersökningar har kommit fram till väldigt olika tolkningar och förklaringar som avviker 

från den vedertagna (Driver et al., 1996). Barn har föreställningar om en mängd olika 

naturvetenskapliga fenomen redan innan de börjar skolan och dessa skiljer sig ofta från de 

vetenskapliga. Dessa föreställningar är många gånger svåra att förändra och blir kvar trots 

undervisning (Andersson, 1989; Osborne & Wittrock, 1985; Driver, Guesne & Tiberghien, 

1992). 

 

En grundläggande aspekt av tänkandet om system Jorden är föreställningen att vår planet är 

ett klot omgivet av en vidsträckt rymd. Men barnets, liksom en gång människans, 

utgångspunkt är marken man går och står på, och över vilken rymden välver sig. (Andersson, 

2001). Detta att marken vi går på verkar platt kan vara en bidragande orsak till att många barn 

tror att jorden är platt (Nussbaum, 1992). 
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Enligt Gardner (1991/1991) passerar varje barn en kritisk milstolpe efter de första 

levnadsåldern. När de går vidare börjar de fantisera, de kan nu tänka sig en värld som är olik 

den som de upplever med hjälp av sina sinnen. Skolan förutsätter att barn kan lära sig om 

händelser och processer som är tagna ur sitt sammanhang. Endast om de formuleringar som 

läggs fram av lärare eller experter på området sammanfaller med de som barnet har hittat på 

kan en betydande förståelse växa fram. Så är dock oftast inte fallet. Exempelvis om barnets 

egen utarbetade syn på solsystemet på något sätt liknar det som astronomerna har kommit 

fram till så kommer barnet mycket lätt att ta till sig informationen om solen, månen och 

planeterna och omforma sin egen syn till den rätta. Men om barnets personliga bild skiljer sig 

åt från den vetenskapliga så kommer barnet bli förvirrat och hålla fast vid två helt oförenliga 

världsbilder (Gardner, 1991/1991). Också enligt Lemke (1990) så måste orden vi hör eller 

läser kopplas till något igenkännligt för att bli förståeligt på riktigt. Även Vosniadou (1991) 

menar att förmågan att lära sig nya saker bygger på den kunskapsbas vi redan har och hur stor 

skillnaden är till den nya informationen. 

 

Vosniadou och hennes medarbetares forskning hör hemma i den kognitiva 

forskningstraditionen. De påstår att man med lämpliga frågor kan kartlägga barns 

begreppsförståelse (Säljö, Schoultz & Wyndhamn, 1999). De har kommit fram till att elever 

försöker att sätta samman informationen som de får från vuxna och från deras dagliga 

erfarenheter till sammanhängande mental models vilka de sedan försöker att använda 

någorlunda överensstämmande (Vosniadou, 1991). Mental model är en struktur skapad i 

samma ögonblick för att kunna svara på en fråga, lösa ett problem eller att klara vissa andra 

situationer (Vosniadou & Brewer, 1992; Driver et al., 1996). Elevers mental models inom 

astronomi kan grupperas i tre tydliga kategorier såsom instinktiv, vetenskaplig samt 

kombinerad. Den instinktiva kännetecknas av att den liknar barnets uppfattning av den 

verkliga världen, att jorden är platt och att solen går ned. Däremot liknar den inte de 

vetenskapliga modellerna. Den vetenskapliga modellen är den som de flesta vuxna håller fast 

vid i vår kultur och som överensstämmer med den senaste forskningen. Den kombinerade 

modellen innehåller delar från både den instinktiva och den vetenskapliga, så som att jorden 

är rund men platt, eller ett klot men folk lever på en flat platta inuti denna. Den kombinerade 

modellen liknar vad många andra forskare kallar vanföreställningar. När barn utformar en 

kombinerad modell så ändrar de sina instinktiva mental models på ett sätt som tillåter dem att 

hålla kvar vid lite eller all deras erfarenheter utan att detta strider mot de vuxnas lärande. 

Exempelvis en elev som ändrar sin instinktiva modell från en rektangulär jord till en blandad 
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modell av en dubbel jord har bibehållit nästan alla av sina befästa övertygelser som gjorde att 

den instinktiva modellen uppkom i början. Dessa elever visar att de fortfarande tror att 

marken är platt, att jorden vilar på en grund av vatten, att människor och djur lever på en platt 

mark och att himlen finns ovanför jorden. Det enda de har ändrat på är att de har lagt till i sin 

kunskapsbas att det finns en annan jord som är rund som en boll och finns uppe i skyn 

(Vosniadou, 1991).  

 

Även andra forskare bland annat Nussbaum (1979) fann i sina liknande undersökningar att 

elever som fått undervisning om jordens sfäriska form bibehåller i vissa situationer 

fortfarande föreställningen att jorden är platt. Undersökningar visar att det är en utveckling till 

mer och mer avancerade kombinerade mental models beroende på hur många av sina befästa 

övertygelser som de måste ge upp. När elever med en instinktiv modell av en platt jord läser i 

en bok eller hör av sin lärare att jorden är rund vill de inte tro att den vuxna världen har fel. 

Eleven tror då att de har missförstått läraren/boken. I ett försök att tolka och förklara den 

motstridiga informationen som strider mot deras egna så konstruerar eleven en kombinerad 

mental-model. Det är möjligt att elever med endast en liten motstridig bild kan orsaka stora 

problem senare i livet (Vosniadou, 1991; Driver et al., 1992). Nussbaum (1992) menar att det 

enda sättet att begripa jorden eleverna bor på som en stor sfär i rymden är att visualisera hur 

jorden och dess omgivning skulle se ut från yttre rymden. 

 

Att förklara månens faser är svårt. Det är svårt att finna ett koncept i astronomin på skolnivå 

som är svårare att förklara enligt Ekstig (2002). De flesta i vuxenutbildningar inom astronomi 

vet inte hur man på ett korrekt sätt förklarar detta. Många läroböcker bidrar till dessa 

felföreställningar där det till exempel står att månen går ned. Dag och natt beror på att det tar 

jorden 24 timmar att gå ett varv runt solen tror många elever. Bilder som visar jorden i en 

bana runt solen med texten bredvid om dag och natt bidrar ofta till dessa felföreställningar 

(Vosniadou, 1991). Ekstig (1991) har inte kunnat finna att månens faser tas upp i nutida 

läroböcker och jag har endast funnit det i en lärobok av fem som jag hittatde, Fysik Lpo – För 

grundskolans senare del, och den var avsedd för elever i de högre årskurserna. I den boken 

var dock bilden som fanns över månens faser svårtolkad. Gunstone & Watts (1992) menar att 

språket i klassrummet och i läroböckerna många gånger bidrar till att skapa fel bilder av 

naturvetenskapliga fenomen. Många hävdar att det är fel att introducera vetenskapliga 

begrepp på små barn. De förenklar då fenomenen och säger exempelvis att månen går ned och 

solen går upp. Erfarenheter visar att barn som lämnas att utveckla sina begrepp på egen hand 
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inte alltid når fram till goda vetenskapliga förklaringar. Detta kan äventyra senare 

undervisning eftersom de invanda tankemönstren verkar svåra att rubba. Det finns ingen 

anledning att lämna kvar barnen i sina egna idéer (Osborne, 1996/1997). 

 

Det finns åtminstone tre studier som har tittat på elevernas uppfattningar om relationer mellan 

jorden, solen och månen nämligen Vosniadou och Brewer (1992), Sadler samt Baxter. 

Vosniadou och Brewer (1992) fann att barnens uppfattning om jorden ändrades från ett jorden 

i centrum till ett solen i centrum i takt med stigande ålder. De fann samtidigt att de flesta barn 

är osäkra på månens position i förhållande till jorden. Baxter har undersökt barns idéer om 

månens faser. Hans undersökning beskriven i Driver, Squires, Rushworth & Wood-Robinson  

Making sense of secondary science – research into children´s ideas fann fem olika 

förklaringar inklusive den vetenskapliga. De fyra alternativa förklaringarna innehöll 

förklaringar som menade att något objekt skymde månen eller kastade sin skugga på månen. 

Baxters undersökning får medhåll av Sadler som i en annan undersökning, också den 

beskriven i Driver et al. Making sense of secondary science – research into children´s ideas, 

fann att 37 % av hans elever beskrev månens faser med att jordens skugga skymde månen. 

Targon fann i sin undersökning att 65 % av hans elever på universitetet inte hade någon 

kunskap i detta. Att många barn tror att månen blir mindre eller krymper ihop är realistiskt för 

dem eftersom barnet relaterar till sin omgivning och där kan ting försvinna eller krympa. Att 

många uttrycker det som att månen växer och blir färdig beror på att de relaterar till sig själva 

som barn och hur de växer (Piaget, 1989). Sadler fann vidare i sin undersökning om de 

relativa storlekarna och avstånden av jorden, månen och solen beskriven i att det inte fanns 

någon skillnad i elevers uppfattning beroende på ålder men att klart fler pojkar än flickor 

valde den rätta modellen. De flesta elever ritade jorden, månen och solen i samma storlek eller 

halva storleken av någon annan. Solen och månen ritades en till fyra jorddiametrar från 

jorden. Dessa missförståelser tror Sadler beror på eller indirekt påverkas av modeller och 

diagram i skolböckerna där de ofta inte ritas med en riktig skala för storlek eller avstånd. 

Också Sjøberg (1998/2000) skriver att många av barns, och även vuxnas 

vardagsföreställningar kan bero på att de uppfattar modeller som bokstavliga beskrivningar.  

 

När man ska närma sig det okända har modellen en central ställning. Med modellens hjälp går 

det att få fram något väsentligt hos det okända. Modellen kan vara exempelvis en teckning, en 

karta eller en formel. Närvaron av en modell ger oss något att prata om, idéer om vad vi ska 

titta efter samt hur våra uppfattningar måste förändras för att kunna ge bättre beskrivningar. 



L.Å. / GRU 03-01-03 20 

 

Genom att vi kan jämföra det okända och osynliga med något känt och synligt har modellen 

också ett pedagogiskt värde. Alla läroböcker i naturvetenskapliga ämnen använder modeller 

men det är sällan att det klart framgår att det är en modell och inte verkligheten (Sjøberg, 

1998/2000). I många naturvetenskaper är någon variant av modelltänkande den vanligaste 

länken mellan teori och verklighet (Wallén, 1993). 

 

Gardner (1983/1998) menar att vi människor i de flesta vardagssituationer orienterar oss med 

de begrepp som vi utvecklade som barn. Detta synsätt påminner om Lemkes (1990) som anser 

att man som lärare ska utgå från elevernas föreställningar och bygga vidare. Även Driver, 

Leach, Scott & Wood-Robinson (1994a) har funnit att människor håller kvar vid sina tidigare 

erfarenheter trots att de hört nya rön om samma sak. Osborne (1996/1997) menar att elever 

trots lärarens undervisning ofta håller kvar vid sina gamla idéer. De struntar i de nya, 

misstolkar dem eller lägger undan dem i ett särskilt litet minnesfack. 

 

PISA – projektet  

PISA (Program för internationell utvärdering av elevprestationer) är ett OECD3- projekt som  

avser att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem medverkar till att rusta 

ungdomar för framtiden. Undersökningen har genomförts på femtonåringar eftersom de snart 

kommer att ha avslutat den obligatoriska skolan. Då studien strävar efter att mäta mer än 

faktakunskaper skiljer den sig från tidigare internationella kunskapsstudier. Kunskaper och 

färdigheter som anses ha betydelse i det vuxna livet avser studien att mäta. Studien syftar 

också i förlängningen till en bättre skola då länderna genom att jämföra de internationella 

studierna kan upptäcka sina egna systems starka och svaga sidor (Skolverket, 2002b). 

 

 PISA kommer att genomföras vart tredje år med start år 2000 och undersöker förmågan i tre 

kunskapsområden: läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Alla kunskapsområden 

undersöks vid varje tillfälle men ett område är i fokus. I PISA-2000 är det läsförståelsen som 

betonas. Syftet med naturvetenskap i PISA är att utvärdera hur elever använder teorier, 

                                                 
3 OECD =  Organization for Economic Co-operation and Development. Internationell organisation för 

ekonomiskt samarbete med säte i Paris. Har idag 29 medlemsländer, däribland Sverige, som genom samverkan 

och utbyte av erfarenheter kring ekonomisk politik söker främja hög sysselsättning, ekonomisk tillväxt och 

finansiell stabilitet (Microsoft Encarta Uppslagsverk 2000, 1999). 
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modeller, begrepp samt naturvetenskapens arbetssätt för att tolka, bedöma och kommentera 

olika texter med naturvetenskapligt innehåll. Enligt denna första undersökning har svenska 

elever i genomsnitt ett bättre resultat när det gäller att redovisa kunskaper om enskilda  

naturvetenskapliga begrepp och att tolka och bedöma beskrivna experiment eller situationer. 

Svenska elever har dock sämre resultat i uppgifter som handlar om att ta ställning till om 

naturvetenskap kan bidra till att förklara olika fenomen. I naturvetenskapligt kunnande finns 

ingen signifikant skillnad mellan flickors ock pojkars resultat och detta resultat skiljer sig då 

från andra undersökningar som exempelvis TIMSS där pojkar hade bättre resultat 

(Skolverket, 2001b). En förklaring till detta kan vara att uppgifterna innehåller mycket mer 

text jämfört med tidigare studier. Detta innebär att god läsförmåga kan ha en central betydelse 

för hur en elev klarar frågorna. PISA studien har även visat på ett starkt samband mellan 

intresse och prestation (Skolverket, 2002b). 

 

TIMSS 

TIMSS (Third International Matematics and Science Study) är en undersökning där ett 

fyrtiotal länder deltar. Syftet med studien är att beskriva och jämföra elevers prestationer, 

samt att redovisa deras inställning till naturvetenskap och matematik. Målgruppen för 

undersökningen är 13-åringar och eleverna testades med hjälp av ett teoretiskt och ett 

praktiskt prov. Det internationella resultatet visar att Sverige är ett genomsnittsland både i 

matematik och naturvetenskap. I naturvetenskapliga ämnen presterar svenska elever över det 

internationella genomsnittet i alla kategorier utom den som testar kunskaper av mer formell 

karaktär. Detta tror man beror på att man i den svenska skolan under senare år försökt 

undvika att föra in abstrakta och teoretiska resonemang i de tidiga årskurserna. Skillnaden 

mellan pojkars och flickors prestationer är stora i det teoretiska provet och främst i de 

uppgifter som tillhör fysik och kemi där pojkarnas resultat är bättre. I det praktiska provet 

finns det i princip ingen skillnad (Skolverket, 1996). 

 

Vad säger läroplanen och kursplaner? 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet under 

rubriken mål att uppnå i skolan står att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången 

grundskola:  
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”känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang  
inom de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och  
humanistiska kunskapsområdena,” (s.12). 

 

I Kursplaner och Betygskriterier för grundskolan under rubriken fysik är ett av målen som 

eleverna ska ha uppnått i årskurs fem att:  

 
”ha insikt i hur planeterna rör sig runt solen samt hur jorden och 
månen rör sig i förhållande till varandra och kunna förknippa 
tideräkning och årsräkning med dessa rörelser” (s.2). 
 

Mål att uppnå beskriver vad varje elev minst skall kunna. Målen fungerar på nationell nivå 

som ett redskap för att nå en likvärdig utbildning och skall ses som ett krav på skolan att ge 

alla elever en miniminivå av kunskaper (Skolverket, 2001a).  

 

Under rubriken mål att sträva mot i Kursplaner och Betygskriterier för grundskolan skall 

skolan i sin fysikundervisning som mål sträva efter att eleven:  

 
”utvecklar kunskap om fysikens världsbild utgående  
från astronomi och kosmologi” (s.1). 

 

Mål att sträva mot är utformade så att de skall visa vilka kunskaper som skolan skall sträva 

efter att alla elever utvecklar. Målen att sträva mot skall vara en utgångspunkt för lärarnas 

planering tillsammans med eleverna (Skolverket, 2001a). 

 

I inledningen till kursplanen framhålls att världen eller naturen är begriplig. Detta skall tolkas 

så att:  

 
”naturen är begriplig för alla och inte bara för personer med 
expertkunskap. Grundtanken är här att ansträngningen att förstå något 
underlättas om eleven har tilltro till sin förmåga att förstå.” 
(Skolverket, 2001a, s.34). 

 

 



L.Å. / GRU 03-01-03 23 

 

Metod 

Kvalitativ metod 

Det gäller att välja den metod som utifrån givna förutsättningar är den bästa tillgängliga. Jag 

har valt en muntlig metod istället för en skriftlig. Detta för att knyta god kontakt med den 

utfrågade och för att kunna föra intervjun mer som ett samtal där man anpassar sig efter de 

svar man får och också har möjlighet att förklara och omformulera frågorna så att den 

tillfrågade förstår frågans innebörd. Många intervjupersoner upplever ett obehag över att få 

sina ord inspelade. Risken är stor att man blir mer försiktig med vad man säger, kanske rent 

av hämmad (Andersson, 1985). Jag har trots detta valt att spela in intervjuerna på band då jag 

anser att fördelarna väger tyngre. Det är så gott som omöjligt att kunna göra anteckningar hela 

tiden som samtalet pågår (Doverborg & Pramling-Samuelsson, 2000). Mina intervjupersoner 

är också vana vid att spela in samtal på band då de en gång i månaden läser in en berättelse på 

band i svenskan. Detta gör att jag inte tror att de blir hämmade av bandspelaren. 

 

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå ämnen från livsvärlden ur den 

intervjuades perspektiv. Den försöker beskriva specifika situationer och handlingsförlopp ur 

den intervjuades värld, det är inte allmänna åsikter som efterfrågas (Kvale, 1996/1997). 

Det finns flera vetenskapsteoretiska traditioner inom ramen för kvalitativ metod såsom 

hermeneutik, etnografi, fenomenologi och fenomenografi. Jag har valt fenomenografin, den 

kvalitativa analysmetoden som används i pedagogisk forskning. Metoden syftar till att 

beskriva, analysera, tolka och försöka förstå människors uppfattningar, inte att avgöra om 

något är sant eller falskt (Larsson, 1986). 

 

Urval och etik 

Jag valde att göra min undersökning på en skola i en stad i mellersta Sverige. Klasserna där 

jag genomförde min undersökning går höstterminen år 4, 5 och 6. Lärarna i klasserna är 

behöriga och har arbetat många år på skolan. Skolans upptagningsområde är blandat med 

villaområden, hyreslägenheter och elever från landsbygden. Först beskrev jag min 

undersökning för lärarna och kom överrens om vilka dagar som skulle passa att genomföra 

min undersökning. Därefter skickade jag ut ett brev till föräldrarna (se bilaga A) där jag 

berättade vem jag var och att jag ville intervjua deras barn. Föräldrarna fick fylla i om deras 

barn fick delta eller ej. De uppgifter som brevet innehåller finns föreslagna av Nyberg (2000). 
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Enligt honom är det ett krav att man på förhand informerar och får tillåtelse av 

uppgiftslämnarna och deras föräldrar om en undersökning ska vara etiskt korrekt.  

 

Av 59 lappar fick jag in 37 och bland dem var det sex som inte fick delta. Lapparna med de 

elever som fick delta lade jag sedan i en hög och plockade slumpvis ut elev efter elev. Det 

enda jag tittade på var att jag skulle få en jämn fördelning mellan flickor och pojkar såväl som 

mellan de olika årskurserna. Jag gick sedan och sökte upp den elev som stod på lappen och 

frågade om han/hon ville delta i min undersökning och påpekade att det var frivilligt. Detta 

för att försökspersonen skall ha givit ett informerat samtycke och skall vara fri att dra sig ur 

vid vilken tidpunkt som helst (Wallén, 1993). Min undersökning omfattar 20 intervjuer. 

Enligt Kvale (1996/1997) brukar antalet intervjuer ligga kring 15±10 i vanliga intervjustudier 

och enligt Nyberg (2000) 15-20 så jag anser att 20 ger ett bra underlag. Från årskurs 4 har sju 

elever deltagit varav fyra flickor och tre pojkar, från årskurs 5 har sju elever deltagit varav 

dessa tre flickor och fyra pojkar och från årskurs 6 har sex elever deltagit varav dessa tre var 

pojkar och tre var flickor. 

 

Innan intervjun började informerade jag eleven om varför jag spelade in intervjun på band och 

att ingen förutom jag skulle ha tillgång till bandet med den inspelade intervjun och att det inte 

ska gå att spåra vem som har sagt vad i det färdiga arbetet. Jag talade också om att jag inte var 

ute efter några rätta svar utan bara om deras tankar runt de följande fenomenen. Barn i 

skolåldrarna är vana vid att svar på en fråga antingen kan vara rätt eller fel. De blir därför 

mycket känsliga för intervjuarens reaktioner på svaren och risken finns att de svarar så som de 

tror att intervjuaren förväntar sig (Andersson, 1985). Innan vi startade intervjuerna samtalade 

vi lite om allt möjligt, detta kändes helt naturligt då jag tidigare haft kontakt med skolan och 

nu ville veta vad som hänt sedan dess. Jag visste också redan på förhand de flesta elevers 

fritidsintressen och vi pratade lite om detta. I en intervjusituation är det inte endast frågorna, 

deras formulering och uppföljning av svaren som är av betydelse för vad man får ut av 

intervjun, utan precis lika stor betydelse har den kontakt man kan skapa med barnet, eftersom 

man utan barnets vilja att samarbeta inte får veta något (Doverborg & Pramling-Samuelsson, 

2000). Jag hade också ställt fram en skål med godis för att lätta lite på stämningen. Detta 

kändes bra då det enligt Kvale (1996/1997) är de första minuterna av en intervju som är 

avgörande då den intervjuade vill ha en uppfattning om intervjuaren innan han/hon tillåter sig 

att tala fritt och yppar erfarenheter och känslor för en främling.  
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Genomförande 

Jag valde att genomföra intervjuerna på förmiddagarna då tidpunkten har stor betydelse. Ett 

barn som är uttröttat, väntar på att få gå och äta, gå på rast eller blir avbrutet i sin lek är inte 

alltid lätt att motivera (Doverborg & Pramling-Samuelsson, 2000). Jag intervjuade en elev i 

taget då det av den orsaken blir lättare att se varje individs åsikter och värderingar. Jag lät 

eleverna själva rita upp jorden, månen och solen och bad dem under tiden att berätta om 

avstånd, storlekar och om de rörde sig. Jag lät eleverna göra en teckning för att de skulle 

kunna använda den som ett hjälpmedel och stöd när de förklarade. Detta för att eleverna 

tvingas att verka i en komplex begreppsvärld genom att se jorden som en kropp i universum, 

de måste delvis bortse från vardagliga sätt att förstå och tänka. Schoultz (2000) menar att med 

en meningsfull artefakt närvarande så ändras elevers förståelse dramatiskt. Eleverna får ett 

annat perspektiv och kan placera en fråga i en vetenskaplig diskurs. Därmed har de en bättre 

möjlighet att ge ett korrekt svar ur naturvetenskapligt perspektiv. Enligt Elstgeest, Harlen & 

Symington (1996/1997) så är barns teckningar, målningar och modeller en vägvisare till deras 

sätt att tänka. Det kändes bra att låta eleverna själva berätta och att jag bara ställde frågor runt 

de saker de berättade och bad dem förklara eller förtydliga. Detta för att jag tror precis som 

Andersson (1985) att man får de tillförlitligaste utsagorna från barn om man låter dem berätta 

spontant istället för att ställa en rad frågor.  

 

Genom att låta eleverna själva berätta om sin teckning fick de en chans att förklara om deras 

ritning var realistisk eller en modell som inte stämde skalenligt. Det är viktigt att man 

diskuterar teckningarna tillsammans med barnen för att tolka dem rätt (Elstgeest et al., 

1996/1997). I tidigare undersökningar verkar det inte som om undersökarna har granskat 

barnens teckningar, vem vet, eleverna kanske har ritat en modell fast ingen förstår det. Det 

kanske inte alls är de riktiga förhållandena mellan olika objekt som de ritat fast de vet hur 

dessa i verkligheten ser ut. Det verkar också som om många tidigare undersökningar använt 

sig av slutna frågor och av frågeformulär. Det blir då svårt att veta om eleverna har förstått 

frågorna rätt, de har heller inte haft någon chans att förklara sig. Jag hade inga klara frågor 

utan bara punkter som jag ville skulle vara genomgångna efter intervjun, detta för att jag ville 

ha det mer som ett samtal och inte som en utfrågning. Detta är en fördel som för mig väger 

tyngre än nackdelarna då den ostrukturerade intervjun enligt Bell (1987/2000) kan vara svår 

att analysera och svaren kan vara svåra att kategorisera. Efter varje intervju lät jag eleverna 

lyssna på en del av det inspelade då det enligt Doverborg & Pramling-Samuelsson (2000) är 
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viktigt. Jag lovade också att jag skulle skicka ett färdigt exemplar av min uppsats så att de 

skulle få läsa texten, detta rekommenderas av Häger (2001) och det verkade uppskattas av 

eleverna. 

 

Jag har skrivit ut den bandade intervjun till en skriftlig text, så kallad transkription. Att göra 

en utskrift innebär att översätta från ett talspråk, med sin egen uppsättning regler, till ett 

skriftspråk med en annan uppsättning regler (Kvale, 1996/1997). Då jag har använt mig av 

den fenomenografiska analysmetoden blev resultatet olika kategorier av elevernas 

uppfattningar. I fenomenografiska studier brukar alltid kategorin illustreras av citat. Citatet 

har som syfte att hjälpa läsaren att visa vad som faller under en viss kategoribeskrivning, att 

illustrera och fördjupa förståelsen för kategorins innebörd (Larsson, 1996). Då flera 

intervjupersoner hamnade under samma kategori har jag bara valt att redovisa ett av svaren 

om dessa inte skiljer sig från varandra markant. Vilka intervjuer som redovisats har skett 

slumpmässigt. Till vissa citat har jag bifogat en avbildning av intervjupersonens bild för att 

undvika misstolkningar. Vissa resultat har även återgivits på ett kvantitativt sätt då jag finner 

detta relevant för min studie. Till min hjälp vid referenshanteringen har jag använt mig av 

Backmans bok Rapporter och uppsatser. 

 

Reliabilitet och validitet 

För att öka min undersöknings reliabilitet spelade jag in intervjuerna på band så att jag slapp 

anteckna under tiden och då kunde koncentrera mig på vad eleverna sa. Jag kunde också 

lyssna på samtalen flera gånger för att försäkra mig om att jag förstått rätt. Samtidigt hade jag 

stor tillgång av elevernas egna teckningar vid analysarbetet av intervjuerna.  

 

Validiteten kan vara svår att avgöra av den orsaken att studien inte grundar sig på några 

mätningar utan på personliga tolkningar. Att tolka elevers yttrande kräver erfarenhet, 

inlevelseförmåga och taktkänsla (Andersson,1989). Kategoriseringen av elevernas svar och 

övriga tolkningar som har gjorts är utifrån mitt perspektiv och min erfarenhet. De skulle 

antagligen se annorlunda ut om de gjorts av en annan forskare med andra erfarenheter. 

Svårigheter som kan uppstå i intervjusituationer är att man som forskare kan missuppfatta det 

som framkommer under intervjun och man kan då tolka sina resultat felaktigt. Jag anser dock 

att elevernas egna teckningar minimerar risken för feltolkningar. Ifrågasättas kan forskarens 

vana vid intervjusituationer och analys av datamaterial.  
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Resultat 

Jag har i mina intervjuer inte kunnat finna någon skillnad i pojkars och flickors svar. Inte 

heller har jag funnit några skillnader mellan svaren från olika årskurser.  

 

Bokstaven I i de urklippta citaten från intervjuerna syftar på intervjuaren. Pauser i 

intervjuerna har jag markerat enligt Linell (1994) på följande sätt: 

• (.)  Kort men märkbar paus, under en sekund. 

• (3s)  Tre sekunder. Siffran som står inom parentesen svarar mot uppehållet i  

  sekunder. 

• (xx) Ohörbart ord. 

 

I intervjun har vi diskuterat om storleksförhållande och det framgår klart att eleverna pratar 

om storlekarna i verkligheten och inte på deras bilder. De har helt riktigt använt begrepp som 

exempelvis hälften, dubbelt och fyra gånger större än och verkar då ha en känsla för 

storleksförhållande. Följande elever med fingerade namn finns redovisade i intervjuerna 

nedan: 

 

• Maja går i årskurs fem och har sett bilder i böcker där hela solsystemet får plats på en 

sida. 

• Markus går i årskurs fyra. Han har enligt honom själv haft tema rymden för ungefär ett år 

sedan. Han har också sett bilder i olika böcker. 

• Karolin går i årskurs fyra. Hon har sett bilder i böcker där planeterna ligger nära varandra, 

alla fick plats på samma sida. 

• Johan går i årskurs sex. Han vet att de har pratat om rymden i skolan ibland men han kan 

inte komma ihåg när eller vad de har pratat om. 

• Linnea går i årskurs sex och hon har sett program om rymden i skolan och på TV. 

• Gustav går i årskurs fem. Han har haft ett projekt om rymden när han gick i årskurs 3. 

• Patrik går i årskurs fem. Han har läst om rymden i skolan för några år sedan och sett 

bilder på TV. 

• Carin går i årskurs fem och har aldrig sett någon bild eller hört något i skolan om 

solsystemet. 

• Stefan går i årskurs sex. Han har redovisat om rymden i skolan för två år sedan, är mycket 

intresserad om rymden och ser alla sådana program på TV. 
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• Bella går i årskurs sex. Hon har sett bilder i böcker och sett program om rymden på TV. 

• Evelina går i årskurs fyra. Hon har läst lite om rymden i skolan förra året. 

• Anna går i årskurs sex. Hon kommer inte ihåg att de har läst om solsystemet, hon har sett 

bilder i böcker. 

• Frida går i årskurs fem. Hon har läst om rymden i skolan för några år sedan och sett bilder 

hemma hos en kompis. 

 

Jorden, månen, solen –storlekar 

Elevernas svar om himlakropparnas storlekar har jag delat in i följande kategorier: 

 

1. Månen, jorden och solen är lika stora. 

Maja. 

M – Här är jorden och här är solen. 

I – Så solen är mindre än jorden? 

M – Nää, ha, ha, den ska vara större, lika stor som jorden. 

I – (2s) så jorden och solen är lika stora? 

M – Ja. (5) detta är månen. 

I – Så den är lika stor som de andra? 

M – Mm. 

 

2. Solen är den största av de tre, månen är minst. 

Markus. 

M – Solen är här. 

I – Mm  

M – Sen jorden här (.). (xx). 

I – Den är alltså mindre, mycket mindre? 

M – Ja. 

I – (4s) och det där är alltså månen, mycket mindre än jorden? 

M – Mm. 

 

3. Månen är den största av de tre, solen är minst. 

Karolin. 

K – De här är månen. 
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I – Mm. 

K – Ska vi se (3s) här är solen. 

I – Den är lite mindre än månen? 

K – Ja (2s) halva. Sen (3s) där är jorden. 

I – Den är också lite mindre än månen? 

K – Som solen. 

 

4. Jorden är den största av de tre, månen är minst. 

Johan. 

J – Det här är jorden, (2s) så. (6s) Å det här är solen. 

I – Den är alltså lite mindre än jorden? 

J – Mm. 

I – Ungefär hur mycket mindre? 

J – Hälften, tror jag, (3s) jo hälften. (3s) detta är månen, den är mycket mindre än jorden. 

 

5. Solen är störst, jorden är minst. 

Linnea. 

L – Nu ska jag rita solen. 

I – Mm (4s) så den är lite mindre än jorden? 

L – Jaa. 

I – Okej. 

L – Neej det är den ju inte. 

I – Är den större? 

L –Ja. 

I – Hur mycket större. 

L – Mycket större, typ dubbelt så stor. 

I – Så månen var har vi den då? 

L –Här. 

I – Den är lite mindre än jorden? 

L – Nää den får ju inte plats. 

I – Så den är större än du ritade? 

L – Ja lite större. 

I – Om du jämför den med solen vilken är störst då då? 

L – Det är ju solen. 
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Jorden, månen, solen – avstånd 

Elevernas svar om himlakropparnas avstånd har jag delat in i följande kategorier: 

 

1. Månen befinner sig närmare jorden än solen. 

Linnea. 

L – Nu ska jag rita solen, så här så. 

I – Den ligger här, så här nära jorden? 

L – Ja, det gör den. 

I – Ganska nära alltså? 

L – Får väl plats en jord imellan (7s). 

I – Månen då, var har vi den då? 

L – Här ska den vara (2s) en hel eller halvmåne? 

I  - Det får du välja själv. 

L – Så. 

I – Så månen är större än jorden. 

L – Ja, mycket större. 

I – Ligger den närmare jorden än vad solen gör precis som du har ritat här? 

L – Ja den ligger närmare. 

 

2. Solen befinner sig närmare jorden än månen. 

Patrik. 

P – Här är jorden, månen å solen. 

I – Vilken är vilken? 

P – Detta är jorden. 

I – Mm. 

P – Det där är solen. 

I – Okej, då måste de där vara månen? 

P – Jajamen. 

I – Så solen ligger närmare jorden än vad månen gör. 

P – Ja (2s) ganska mycket tror jag (4s) för ibland kan man se dom samtidigt och då är solen 

större. 

I – Å (.) det betyder att den ligger närmare? 

P – Ja. 
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3. Solen och månen befinner sig på samma avstånd från jorden. 

Gustav. 

I – Vilka är vilka som du har ritat? 

G – Det där är jorden. 

I – Å dom andra? 

G – Dä där är solen, den som är större. 

I – Då måste den där vara månen, eller? 

G – (2s) mm, så är de. 

I – Stämmer det som du har ritat (3s) att solen och månen är lika långt bort från jorden? 

G – Ja, därför är de lika stora ibland. 

 

4. Solen och månen och jorden befinner sig på samma avstånd från varandra. 

Carin. 

Figur 3: Carins bild. 

 

C – Här är månen, ska jag rita den hel eller halv? 

I – Det får du göra som du vill. 

C – Då gör jag den halv för det är finast. 

I – (3s) du har ritat den lika långt från jorden som du ritade solen, är det riktigt? 

C – Ja. 

I – Du har ritat dem i en triangel med samma avstånd, det är så du menar? 

C – Ja, det är de. 
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Jorden, månen, solen – rörelser. 

Elevernas svar om himlakropparnas rörelser har jag delat in i följande kategorier: 

 

1. Solen och månen rör sig runt jorden. 

Johan. 

Figur 4: Johans bild. 

 

I – Dom här som du har ritat, jorden, månen och solen. När dom befinner sig ute i rymden är 

dom stilla eller rör dom sig? 

J – Dom rör sig. 

I – Hur då tror du? 

J – Så här, runt jorden. 

I – Så solen rör sig i en bana runt jorden? 

J – Jaa. 

I – Å månen (.) rör den sig på samma sätt eftersom du har ritat solens bana genom månen? 

J – Mm. 

I – Hur lång tid tror du ett sånt här varv tar? 

J – (3s) På ett dygn kommer den hit, där månen är. 

I – Okej, så då tar det hur lång tid för ett helt varv? 

J – Två dygn (.) nä föresten det tar ju ett dygn för ett varv. 

 

2. Jorden rör sig i en bana runt solen samtidigt som månen rör sig runt jorden. 

Stefan. 

I – Du sa att dom rörde sig. Hur då? 

S – I banor så här, inte runda utan (3s) vad heter det (2s) tillplattade. 

I – Menar du elliptiska? 

S –Ja. 
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I – Så jorden rör sig runt solen i en elliptisk bana? 

S – Ja å månen rör sig i en likadan runt jorden, hela tiden (2s) ja menar samtidigt. 

 

3. Jorden rör sig runt solen, månen rör sig runt i en egen bana. 

Bella.  

Figur 5: Bellas bild. 

 

I – Dom här när dom finns i rymden, tror du dom rör sig eller står dom still? 

B – Dom rör sig. 

I – Hur då tror du? 

B – Runt. 

I – Kan du rita det på din bild? 

B – Ja (3s) så. Det är jorden som rör sig runt solen. 

I – Rör sig dom andra eller är det bara jorden som rör sig? 

B – Dom står stilla. 

I – Okej, hur lång tid tar det för jorden att gå ett varv? 

B – 24  timmar. 

Senare när Bella ska förklara månens faser så ändrar hon sig . 

B – Månen rör sig också. 

I – Hur då? 

B – Runt så här. 

I – Så månen rör sig runt i en egen bana, och inte runt solen eller jorden? 

B –Just så. 

 

 

 

4. Jorden rör sig i en bana runt solen, de övriga står stilla. 

Evelina. 



L.Å. / GRU 03-01-03 34 

 

I – Så jorden ligger ungefär så här långt bort från solen som du har ritat? 

E – Ja fast det är olika. 

I – Olika (2s) hur menar du då? 

E – Den snurrar ju olika för eeh (3s) när de är sommar så snurrar den närmare solen och när 

det är vinter så är den längre bort. 

I – Kan du försöka rita hur den snurrar? 

E – Mm (9s) så. 

I – Så jorden snurrar i en bana runt solen som finns i banans ytterkant? 

E – Ja. 

I – Hur lång tid tar det då? Ett varv. 

E – 24 timmar. 

I – Så det tar alltså 24 timmar för jorden att gå ett varv så här runt solen? 

E – Nej vad dum jag är, det tar ju ett år för då blir det sommar här och vinter här och sen 

sommar igen när jorden kommer tillbaka hit. 

I – Dom andra två solen och månen, rör dom sig? 

E -  Dom står still. 

 

5. Jorden rör sig runt månen, de övriga står stilla. 

Karolin. 

I –Dom här som du har ritat rör dom sig eller står dom stilla? 

K – (2s) jorden går runt månen. 

I – Jaha, solen och månen då, rör dom sig? 

K – Nää. 

I – Hur lång tid tar det för jorden att gå ett varv så som du ritade? 

K – Ja tror (4s) ja tror det tar (.) ett år. 

I – Ett år? 

K – Jaa. 

 

 

 

 

 

6. Jorden rör sig runt solen, solen rör sig runt månen. 

Maja. 
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Figur 6: Majas bild. 

 

I – När de här tre finns ute i rymden. 

M – Mm. 

I – Rör dom sig eller står dom stilla? 

M – (2s) dom rör sig. 

I – Hur då? 

M – Jorden snurrar ju runt (2s) å runt den snurrar månen. 

I – Så jorden snurrar runt solen och månen snurrar runt jorden? 

M – Mm, eller (3s) näe. 

I – Kan du försöka rita hur dom snurrar? 

M – Jorden snurrar runt (3s) om jag säger så här, jorden snurrar runt solen så, sen går solen 

runt månen så där. Mm så är det. 

I – Så jorden snurrar runt solen och solen snurrar runt månen, är det så du menar? 

M – Ja. 

I – Hur lång tid tar det för dom att snurra ett varv? 

M – (2s) eeh, jorden har jag för mig (.) att den snurrar (3s) den åker i alla fall en mil på en 

minut. 

I – Okej. 

M – Å sen så (.) det kanske tar (8s). 

I – Tar det en timma, en dag, en vecka, ett år, hundra år eller tusen år? 

M – Jag tror det tar ungefär ett år. 

I – För jorden att snurra ett varv runt solen? 

M – Mm. 

I – Hur lång tid tar det för solen då att snurra ett varv runt månen? 

M – Jag tror den snurrar fortare, (3s) kanske två månader. 
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I – Två månader? 

M – Jaa (.) det tror jag i alla fall. 

 

7.  Månen, jorden och solen rör sig endast runt sin egen axel. 

Markus. 

I – Ute i rymden, rör de här sig eller står de stilla? 

M – Dom rör sig? 

I – Vet du hur? 

M – Ja, dom snurrar runt sin egen axel. 

I – Okej (2s). Allihopa? 

M – Eeh, ja. 

I – Hur lång tid tror du det tar för dom att snurra ett varv? 

M – Vadå? 

I – Runt sin egen axel. 

M – Eeeeh (2s) för solen tar det ett år, för månen (3s) en dag ungefär (2s). 

I – För jorden då? 

M – De tar också en dag. 

 

Carin. 

I – När jorden, månen och solen befinner sig i rymden, står dom stilla eller rör dom sig? 

C – (2s) dom står stilla. 

I – Dom står stilla sa du? 

C – Nä dom rör sig (2s) lite. 

I – Okej, hur rör dom sig då? Rör sig alla? 

C – Dom snurrar. 

I – Hur då? 

C – Så här bara. 

I – Runt sin egen axel. Gör alla det? 

C – Nää, bara jorden. 

 

Månens faser 

Elevernas svar om hur månens faser uppkommer har jag delat in i följande kategorier: 
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1. Någonting skymmer månen (solen, jorden, andra planeter, moln). 

Johan.  

I – Ibland när vi ser månen så ser vi hela månen och ibland bara en liten bit eller ingenting 

alls. Vad tror du det kan bero på? 

J –(3s) vet inte? 

I – Gissa! 

J – Solen kanske är ivägen? 

I – Så att solen skymmer månen så vi inte kan se hela? 

J – Aa eller så är det moln ivägen? 

I – Så det är både (.) solen och moln som kan vara ivägen? 

J – Mm så måste de va. 

 

Gustav. 

I – Du sa innan att jorden kan vara ivägen (.) va menade du då? 

G – Jo om månen är här så kommer jorden imellan ibland. 

I – Vad händer då? 

G – Då ser vi inte hela månen. 

I – Så när jorden kommer här (2s) vad händer då? 

G – Då ser vi ingen måne, men sen (.) när jorden har åkt en liten bit så ser vi en liten bit. 

I – En liten bit av månen? 

G – Jaa. 

 

2. Månen är olika stor beroende på varierande avstånd från solen. 

Karolin.   

I – När du ser månen så är den ibland full, ibland ser vi bara en liten bit och ibland ingenting, 

vad kan det bero på tror du? 

K – För att jorden flyttar på sig. 

I – Hur då menar du? 

K – Eeh if.ifall jorden är här så ser vi bara en liten bit och när den kommer hit så ser vi hela. 

I – Okej, så om jorden är nära månen ser vi hela och om den är långt borta ser vi bara en liten 

bit. Är det så du menar? 

K – Precis. 

 

3. Månen krymper. 
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Anna.  

I – Ibland ser vi hela månen och ibland bara en del, vad tror du det kan bero på? 

A – Jag vet inte, (2s), det känns som det bara blir så liksom, (.). Att (2s) när den åker runt så 

så blir den så (3s) automatiskt. 

I – Vad är det som händer då då? 

A – Den krymper. 

I – Ibland ser vi ju inte månen alls, vad är det som har hänt då? 

A – Då är den säkert hos nån annan, hos nåt annat land, (2s) tror jag. 

 

Carin. 

I – Om du tittar på månen så är den hel ibland, halv ibland och ibland ser vi ingenting. Vad 

kan det bero på? 

C – (2s) det blir kallare om den är rund. 

I – Mm (.) hur då menar du? 

C – Om det är kallt så krymper den ihop till en boll, när den är stor och varm är den halv. 

 

4. Månen snurrar runt jorden. 

Markus.  

I – Ibland ser vi hela månen, ibland bara en liten del och ibland inget alls. Vad tror du det kan 

bero på? 

M – Att den eeh snurrar runt jorden. 

I – Hur kan den se olika stor ut då? 

M – Jo, vi bor här uppe och när månen är bakom oss så ser vi den inte och när den är framför 

oss ser vi hela. 

I – Så varje gång den kommer hit så ser vi hela? 

M – Ja. 

 

 

 

5. Månen är hos någon annan planet när den är halv eller inte syns. 

Frida. 

I – Om du tänker på månen så ser vi ibland en hel, ibland en halv, ibland ingenting. Vad kan 

det bero på tror du? 

F – (3s) vet inte. 
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I – (4s) försök 

F – Det kanske är (4s) nej. 

I – Vadå? 

F – När vi bara ser lite så kanske månen är hos någon annan? 

I – Hos någon annan? 

F – En annan planet, då har den semester från oss och sen kommer den tillbaka. 

I – Vad händer när den kommer tillbaka då? 

F – Då ser vi hela månen. 

I – Okej (.) men när vi inte ser någonting av månen var är den då? 

F – Då har den semester från dom planeterna också (.) å då kan vi inte se den. 

 

 

Diskussion och analys 

Jag har valt att lägga analysen i diskussionen för att jag då kan koppla min resultatanalys till 

bakgrunden. 

 

Metoddiskussion 

Att använda intervjun som metod för att ta reda på vad en människa kan är en vansklig metod 

enligt Schoultz (1996) då det inte alls är säkert att det människan säger i intervjun är det hon 

kan eller vet. Sättet att fråga och själva situationen påverkar och styr sättet att svara, jämför 

Säljö på sidan 15 som menar att det som människor säger, skriver eller gör alltid är 

kontextuellt bestämt och inte endast uttrycker deras inre tankevärld eller begreppsförståelse. 

 
”Svaren som eleverna ger i en intervju är, som tidigare nämnts, inte 
alltid ett uttryck för deras ’tänkande’ eller ’begreppsförståelse’. Man 
bör påminna sig om att detta är barnens svar på en specifik fråga i en 
specifik situation, där vi menar att barnen kan ha svårt att orientera sig 
i ett ganska abstrakt samtal” (Schoultz, 2000, s.57-58). 
 

Jag tror att genom att jag lät eleverna rita så fick jag fram svaren på just de frågorna som jag 

ville. Tack vare att jag hade elevernas teckningar att gå tillbaka till så blev det lättare att 

analysera den inspelade intervjun. Jag hade troligtvis fått andra svar om de inte hade fått rita, 

då de först kunde säga ett svar men när jag sedan bad dem rita hur de menade så rättade 

många sig och sa att så kan det ju inte vara. Många elever exempelvis Linnea hade ritat en 
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mindre måne än jorden men det var bara för att papperet inte räckte till, den skulle i 

verkligheten vara större än jorden berättade hon när vi pratade om hennes bild. Dessa saker 

hade jag inte fått reda på om jag inte hade samtalat med dem om deras teckningar, risken för 

feltolkningar hade varit stor om jag bara låtit dem rita utan efterföljande diskussion. Mina 

resultat har blivit säkrare genom att jag har låtit eleverna både rita och berätta. Exempelvis när 

Markus pratar om att planeterna bara rör sig runt sin egen axel. Genom att be honom visa hur 

på papperet så vet jag att han verkligen vet vad han pratar om, inte bara använder ett uttryck 

som han har hört någonstans.  

 

Resultatdiskussion 

Mina resultat när det gäller de utvalda himlakropparnas storleksförhållanden visar att över 

hälften av eleverna hamnade under den kategori som representerar det verkliga, nämligen att 

solen är störst och därefter kommer jorden och sist månen. Det var dock bara en elev av dessa 

som hade helt klart för sig att storleksförhållandena inte gick att klargöra på ett vanligt A4-

papper. Den kategori som hade jorden som störst och månen som minst hamnade ett flertal 

elever under. Min studie visar också att flertalet av eleverna, precis som i Sadlers 

undersökning, ritar objekten som halva storleken eller dubbla av någon annan. 

 

Resultatet när det gäller solens, månens och jordens avstånd visar att inte ens hälften av 

eleverna tror att månen ligger närmare jorden än vad solen gör. Flertalet av dem tror att solen 

och månen har samma avstånd från jorden. Det är också ett par elever som nämner att de ser 

lika stora ut ibland och på grund av det skulle ligga på samma avstånd. Antagligen beror detta 

på den synvilla som enligt Rådbo, se s.12, gör att vi ibland tycker att de är lika stora på 

himlen.  

 

Resultatet gällande solens, månens och jordens rörelser visar att de flesta eleverna tror att 

jorden rör sig i en bana runt solen och att månen och solen står stilla. Det är bara ett fåtal 

elever som pekar på att det finns något samband mellan himlakropparnas rörelser och vår 

tideräkning och vår årsräkning. Jag har inte funnit det som Vosniadou och Brewer (1992) 

fann att barns uppfattningar ändrades från en geocentrisk  världsbild till en heliocentrisk i takt 

med stigande ålder. En orsak till detta skulle kunna vara att jag har för liten åldersskillnad 

mellan mina intervjupersoner. Av de elever som i mina intervjuer hade en geocentrisk 

världsbild så var merparten från årskurs sex. Markus sa i intervjun att de tre himlakropparna 
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bara rörde sig runt sin egen axel. Senare när han ska förklara månens faser så säger han att de 

beror på att månen rör sig runt jorden. Detta och många andra svar som jag fick i mina 

intervjuer visar precis det som bland andra Vosniadou & Brewer (1992) samt Driver et al. 

(1996) kommit fram till, att barn skapar en lösning som svarar på just den frågan. Den hänger 

inte ihop med det tidigare sagda. Detta visar att eleverna inte har någon sammanhängande bild 

av solsystemet och mina resultat kan då inte tolkas som elevernas bild av solsystemet. 

 

Nästan alla svaren om hur månens faser uppkommer hamnade under kategorin som innebär 

att någonting skymmer månen. Jag tycker det är nämnvärt att ingen av de 20 tillfrågade hade 

den rätta förklaringen eller ens var i närheten av den. Detta tror jag kan bero på det som Piaget 

säger, se sidan 19, att de relaterar till vad som sker i sin egen omgivning. När någonting 

försvinner ur sikte så är det ofta för att någonting annat skymmer. Det verkar inte som om 

månens faser är någonting som eleverna har funderat över innan för om man följer månens 

faser från vecka till vecka så borde det bli tydligt att det inte kan vara någonting som 

skymmer månen. Återigen konstruerar eleverna ett svar som svarar på just det problemet. 

 

Jag blev själv förvånad över mina resultat då jag inte kunde tro att det faktiskt är merparten av 

eleverna som har uppfattningar som strider mot den vetenskapliga. Enligt elevernas lärare har 

alla eleverna någon gång under deras skoltid haft ett tema om rymden och vårt solsystem men 

jag vet inte riktigt vad som då tagits upp. Det är dock bara ett fåtal elever som nämner att de 

haft detta i skolan. Det jag har reagerat mest på är att de flesta inte har någon känsla för 

storleksförhållandena mellan månen, jorden och solen och inte associerar himlakropparnas 

rörelser med tideräkning och årsräkning. Då ett av målen som eleverna skall ha uppnått i 

årskurs fem bland annat är att de skall ha förståelse för hur himlakropparna, och då främst 

solen, jorden och månen, rör sig i förhållande till varandra och förknippa detta med vår tid- 

och årsräkning samt att skolan skall sträva efter att eleverna skall utveckla kunskap om 

fysikens världsbild utgående från astronomi och kosmologi (Skolverket, 2001a) anser jag att 

det är anmärkningsvärt att så få når dessa mål. Detta styrker också vad bland andra Andersson 

(1989), Osborne & Wittrock (1985) och Driver et al. (1992) kommit fram till, nämligen att 

barns föreställningar många gånger är svåra att förändra och blir kvar trots undervisning. 

Kanske borde vi använda oss av de vetenskapliga begreppen tidigt och inte förenkla dem 

därför att vi vuxna många gånger tror att de är för svåra för barnen.  
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Jag har, som tidigare nämnts, inte funnit några skilda resultat för pojkar och flickor, som 

exempelvis TIMSS undersökningen gjorde, där pojkarna hade bättre resultat än flickorna. Det 

jag har märkt är att de som varit intresserade av rymden har haft förklaringar som varit den 

vetenskapligt vedertagna eller legat väldigt nära den. Detta visade sig också i PISA studien 

där det fanns ett tydligt samband mellan intresse och prestation. Detta kan kopplas till 

Ausubels teori, se sidan 14. En av de förutsättningar som måste finnas enligt honom är att 

ämnesinnehållet måste vara meningsfullt i sig och den som ska lära sig måste själv vilja lära 

sig.  

 

Den största orsaken till att mina och många andra forskares resultat ser ut som de gör tror jag 

till stor del beror på alla dessa modeller av rymden som finns. Alla bilder, planscher och TV-

program där hela solsystemet får plats på en enda bild, ofta utan någon kommentar att det är 

en modell som absolut inte stämmer överens med verkligheten. Då modeller ofta används 

inom naturvetenskapen, tänk bara på alla modeller av bland annat molekyler och kroppsdelar, 

är det viktigt att eleverna får en förståelse för vad en modell är och varför den finns.  

 

Om man ser på mina resultat i ett konstruktivistiskt perspektiv så lär många elever sig bättre 

genom att de får rita sina uppfattningar av företeelser. Kunskapen konstrueras aktivt av den 

lärande själv. Många elever har först haft en uppfattning men senare när de skulle rita av 

densamma så upptäckte de att så kunde det ju inte vara. Samtidigt stödjer detta Schoultz 

(2000) teori om att förståelsen ökar när de får tillgång till tankestöd i form av en artefakt, i 

detta fall en egenhändigt ritad teckning. Om man ser det i ett sociokulturellt perspektiv så 

handlar lärandet om att eleverna ska förstå och tillägna sig det språket som används i det 

kommunikativa fältet dit jag räknar bland annat böcker, filmer, bilder och modeller. Att se 

modellerna som just modeller och att de används precis som ett språk, det vill säga att man är 

överrens om hur det ska förstås och användas. Eleverna måste först tillgodogöra sig denna 

överenskommelse på samma sätt som de lär sig nya ord, för att bli innesluten i 

kunskapskulturen och då få kunskap. 

 

Slutord 

Att känna till mer om elevers felföreställningar kan hjälpa oss att bättre förstå hur elever lär 

sig naturvetenskap och då anpassa undervisningen som Driver et al. (1996) säger. Jag har 

hittat få uppgifter om hur man påverkar idéer som barn envist håller fast vid. Som lärare 
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gäller det att vara lika medveten om barnens idéer som om vetenskapens åsikter om det 

aktuella ämnet. Om vi ska kunna ändra barnens uppfattningar måste vi uppmuntra dem att 

klart uttrycka sina tankar, att presentera sina idéer för andra och att respektera andra, även 

lärarens, åsikter. För att barnen skall inse värdet av de förändrade begreppen bör de som 

Osborne påpekar, se sidan 5, få hjälp med att använda dem för att lösa nya problem och 

tillämpa dem för att begripa nya försök. Betydelsen av kommunikation vid dessa tillfällen kan 

inte nog framhållas. Då det i flera undersökningar har visat att undervisning om inlärning har 

en positiv inverkan på hur elever lär så kanske man skulle kunna ta inspiration av Osborne 

och Wittrocks modell, se sidan 14, där den lärande har insikt och ansvar för den egna 

inlärningsprocessen. 

 

Då det finns ett så tydligt samband mellan elevernas intresse och deras prestationer måste vi 

som lärare fundera över hur vi arbetar. Vi måste försöka få undervisningen mer intressant och 

lockande för eleverna. Jag kan bara gå till mig själv och se, det som jag finner intressant lär 

jag mig fort och vill ägna mer tid åt i förhållande till det jag tycker är tråkigt. Samtidigt anser 

jag det viktigt att hjälpa eleverna att använda artefakter då detta är till stor hjälp för deras 

lärande. 

 

 

Slutsatser 

Trots att det nämns i skolans kursplaner så har de flesta eleverna inte någon uppfattning om 

jordens, månens och solens verkliga förhållande till varandra varken när det gäller storlekar 

eller rörelser. Inte heller när det gäller månens faser låg elevernas funderingar ens i närheten 

av den verkliga förklaringen. Min undersökning visar att eleverna skapar svar som fungerar 

just för stunden och för ett enskilt problem men som saknar överensstämmelse med vad de 

tidigare har sagt. Elevernas uppfattningar härrör från olika modeller som avbildas i böcker 

samt från filmer och program på TV. Det står helt klart att eleverna inte har förståelsen för att 

det de sett just varit modeller som inte stämmer överrens med verkligheten. Jag har inte funnit 

någon skillnad mellan pojkars och flickors uppfattningar men däremot ett klart samband 

mellan elevernas intresse och deras resultat. 
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Bilaga A 
 
Till föräldrar 
 
Hej! 
Jag heter Linn Åhman och jag läser till lärare på grundskollärarprogrammet på Campus 
Norrköping. Jag är för närvarande inne på min sista termin som jag ägnar åt att skriva mitt 
examensarbete, en D-uppsats inom ämnet Naturvetenskap i ett skolperspektiv. 
Mitt examensarbete kommer att handla om barns tankar gällande vissa astronomiska 
företeelser. 
 
En del av min uppsats kommer att vara en undersökning av elevers tankar runt dessa 
astronomiska företeelser. Detta kräver därför att jag intervjuar ett antal elever. Intervjuerna 
kommer att spelas in på band för att jag lättare ska kunna analysera elevernas svar noggrant. 
Jag är den enda som kommer att ha tillgång till banden och dessa kommer att förstöras efter 
analysen. De personer som väljer att delta i undersökningen kommer att vara anonyma. Detta 
innebär att varken elevernas namn, skola eller stad kommer att namnges i arbetet. 
 
För att få göra dessa intervjuer behöver jag ert skriftliga tillstånd och elevens tillåtelse. Det 
kommer givetvis att vara frivilligt att delta i intervjuerna. 
 
 
Har ni några frågor så går det bra att höra av sig på e-mail eller telefon. 
 
 
Hälsningar 
Linn Åhman  e-mail: linah604@student.liu.se telefon: 0150-51673 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Kryssa för det alternativ som du valt. 
 
□   Mitt barn får delta i undersökningen  
 
□  Jag vill inte att mitt barn deltar i undersökningen 
 
 
 
 
Elevens namn:_______________________________ 
 
Förälders namn:______________________________ 
 
 
Tack på förhand! 
 
Lappen lämnas till Perra och svar önskas senast 18/9 
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