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1. Inledning 

Rymden är något som fascinerat människor i alla tider. När mörkret sänker sig om 

kvällen och stjärnorna tycks tändas en efter en har också funderingarna på vad som 

egentligen finns där ute väckt nyfikenhet i alla generationer. Vilken plats har vi människor 

här på jorden, i detta hav av himlakroppar? Jag har i min roll som pedagog på ett så kallat 

science center, genom åren guidat tusentals barn, ungdomar och vuxna kring vad det är de ser 

på himlen om natten med hjälp av en Starlab- projektor i vårt planetarium. I en mörk kupol 

projiceras de 3000 ljusstarkaste stjärnorna och vi får en bild av en stjärnklar natt. Jag varvar i 

dessa sammanhang naturvetenskapliga fakta om rymden med mustiga historier från mytologin 

kring stjärnbilderna. Med hjälp av datorn zoomar vi oss längre ut i universum för att få en 

inblick i det vi inte kan se med blotta ögat. Reaktionerna från besökarna i planetariet är ofta 

väldigt samstämmiga; de njuter av att se stjärnhimlens kontraster mellan mörker och ljus och 

frågorna om vad som finns där ute väcks till liv.  

I den vanliga undervisningen i skolan finns sällan dessa möjligheter till konkreta upplevelser 

av rymden. I grundskolan har traditionen varit att under de första åren i skolan arbeta med de 

delar av rymden som ligger närmast oss, vårt eget solsystem med solen, månen och 

planeterna. Först högre upp i åren har undervisningen behandlat universums uppkomst och det 

kosmiska kretsloppet. I och med LGR11 vänds dessa perspektiv till viss del. Det centrala 

innehållet i NO för åk tre anger att undervisningen ska behandla: 

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och 

stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.(Skolverket, Centralt innehåll i NO åk 1-3) 

Solsystemets himlakroppar, däribland planeterna, samt dygns och årstidsväxlingar anges som 

centralt innehåll i fysik för åk 4-6 

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år 

och årstider kan förklaras. 

Människan i rymden och användningen av satelliter. (Skolverket, Centralt innehåll i fysik åk 4-6) 

För att på något sätt förstå den verklighet vi lever i så är det viktigt att veta ur vilket 

perspektiv vi betraktar den. Vår egen världsuppfattning blir betydande för hur vi förstår hur 

rymden är uppbyggd. I skolan är det främst lärarens uppgift att få eleverna att förstå mer om 

rymden och därmed är just lärarens omvärldsuppfattning av betydelse för hur undervisningen 

genomförs. Rådbo (1996) visar att även utbildade lärare som undervisar i grundläggande 

astronomi för barn har svårt att placera olika objekt/fenomen i rymden i korrekt förhållande 
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till varandra. Detta menar hon har direkta konsekvenser på elevernas möjlighet till att få en, 

enligt naturvetenskapen, korrekt världsbild presenterad i skolan. 

Den nu gällande läroplanens centrala innehåll i fysik leder till att det krävs nya läromedel för 

att undervisa om rymden. NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) (ntaskolutveckling.se) 

gav våren 2014 Marie Rådbo, astronom vid Chalmers i Göteborg och Madelen Bodin, 

universitetslektor i fysikdidaktik vid Umeå universitet, i uppdrag att utveckla ett läromedel 

om rymden i form av en digital interaktiv simuleringsmodell i 3D. Läromedlets anpassas för 

elever i skolår 2-5 och innehållet spänner över den nu gällande läroplanens centrala innehåll i 

fysik för både skolår 1-3 och 4-6. Med digital teknik ges möjlighet att visualisera de delar av 

rymden som behandlas och modellen byggs upp så att eleverna i hög grad kan interagera med 

programmet med hjälp av olika simuleringar. Fokus ligger på att ge eleverna möjlighet att se 

rymden ur olika perspektiv och på det sättet grundlägga sin omvärldsuppfattning. 

Arbetsmetoderna i modellen bygger på ett elevaktivt undersökande arbetssätt där även olika 

typer av redovisningar av resultat finns representerade. 

Mitt uppdrag i denna process och som ligger till grund för denna uppsats är att följa upp 

elevernas uppfattningar kring hur den digitala modellen stimulerar till intresse för inlärning. 

Vad är det som motiverar, eller inte motiverar, dem att arbeta med rymden på detta sätt? Jag 

själv motiveras av möjligheten att på detta sätt ge fler barn samma typ av upplevelse som den 

i planetariet. Rymden är inspirerande och nya arbetsmetoder kan ge fler möjlighet att se in i 

dess oändlighet. 
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2. Syfte och problemformulering 

Digitala NTA-Rymden är vid studiens genomförande ett läromedel under utveckling. 

Läromedlet är tänkt att stimulera nyfikenhet och intresse för astronomi med hjälp av en 

visualiserad digital 3D-modell av solsystemet, vilken styrs interaktivt av elever. Därmed finns 

även möjlighet till fördjupad förståelse för och kunskap om vår plats i universum.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever uppfattar uppgifterna i och arbetssättet 

med den digitala modellen av solsystemet.  

 Frågeställningar: 

 Hur använder elever digitala NTA-Rymden? 

 Hur uppfattar elever digitala NTA-Rymden? 

  



6 
 

 

3. Tidigare forskning 

Synen på kunskap i skolan har förändrats över tid. Från drillande av faktakunskaper lyfter den 

nu gällande läroplanen, LGR11, fram vikten av nyfikenhet och lust att lära- drivkrafter för inre 

motivation. Just motivation är en av de två viktigaste komponenterna för framgångsrikt 

lärande som lyfts fram av Gärdenfors (2010). Den andra komponenten är förståelse. 

Informellt lärande, det som lärs utanför direkt undervisning, har många gånger både drivkraft 

och fördjupad förståelse naturligt i sig. Kraven på den formella undervisningen med specifika 

ämnesinnehåll kan däremot ibland upplevas motarbeta lusten att lära och dagens skola 

behöver därför bättre anpassa sig efter dessa förutsättningar och hitta nya metoder för 

undervisning för att nå framgång. Denna teoretiska bakgrund behandlar därför övergripande 

elevers förståelse av solsystemet, hur olika typer av modeller kan användas i NO-

undervisningen samt vikten av att stimulera elevers motivation för att genomföra olika typer 

av uppgifter. För både nyfikenhet och fördjupad förståelse gynnar våra elever.  

3.1 Elevers förståelse av solsystemet 
Det lilla barnets verklighet utgår från det konkreta och nära. Det som för stunden upplevs 

tolkas ur ett perspektiv av det som barnet tidigare har upplevt. Allt eftersom barnet växer 

vidgas tolkningsramarna med fler erfarenheter. För att förstå vår plats i rymden så måste vi 

utgå ifrån det vi själva är bekanta med, för att sedan bygga upp en förmåga att byta 

perspektiv. Rådbo (1996), med många års erfarenhet av undervisning i astronomi, upplever att 

det svåraste för barn och ungdomar med att förstå grundläggande astronomiundervisning är 

att inse ur vilket perspektiv man studerar rymden. Avstånden är enorma, ogripbara och är 

svåra att sätta i relation med barnets vardagsupplevelser på jorden. Rådbo (1996) visar i sin 

rapport på två problem: Lärarna, vars uppgift är att undervisa i astronomi i de lägre skolåren, 

har själva svårt att exempelvis placera olika objekt i rymden i deras avståndsförhållande till 

jorden. Lärarna har till viss del goda faktakunskaper inom astronomi, men har inte förmåga att 

sätta dem i rätt förhållande till varandra. Detta leder naturligtvis till problem i undervisningen 

då lärarnas missuppfattningar lätt kan överföras till eleverna. Ytterligare ett problem med 

skolans astronomiundervisning är den litteratur vilken finns att tillgå för barn. Den visar ofta 

starkt förenklade bilder, vilka många gånger dessutom är rent av felaktiga, vilket leder till 

missförstånd hos barnen (a.a). 

Steget att förflytta sig tankemässigt från barnets naturliga observationsplats på jorden, till att 

studera jorden ur ett perspektiv från rymden är svårt för det lilla barnet att ta. Svårigheter med 
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hur rymden framställs i undervisning är exempelvis hur jorden illusteras i form av ett klot 

vilket svävar fritt i rymden. När eleverna sätter detta i förhållande om hur ett klot uppför sig 

på jorden så strider detta rakt emot deras egna erfarenheter (Andersson, 2008). 

Undersökningar gjorda med elever i 10-11 årsåldern visar på att de efter genomförd 

traditionell undervisning om solsystemet visst till stor del kan redogöra för olika objekt i 

solsystemet. De visar dock fortfarande på svårigheter att redogöra för hur himlakropparna 

verkligen förhåller sig till varandra och hur deras rörelser uppkommer (Calderon-Canales, 

Flores-Camacho & Gallegos-Cazares, 2013).  

Gilbert (2004) lyfter fram vikten av att använda sig av modeller i den naturvetenskapliga 

undervisningen. Modeller kan vara av en inre mental art eller i form av olika yttre modeller 

vilka kan användas i kommunikationen med andra (Haglund & Jeppson, 2013). En studie med 

mexikanska elever visar på elevers förmåga att konstruera mentala modeller av solsystem och 

hur dessa modeller utvecklas i takt med att de läser om rymden i skolan (Calderon-Canales, 

m.fl. 2013). Studien visar på att det är tydligt hur skolans undervisning påverkar elevernas 

tankar om solsystem och att elever i årskurs sex har god förmåga att konstruera modeller av 

solsystemet. I jämförelse med elever i årskurs ett, bygger de äldre elevernas modeller i högre 

grad på fakta de studerat i skolan och de yngre elevernas modeller visar på att de till största 

delen utgår från vardagsupplevelser i form av exempelvis solens upp- och nedgång. Störst 

variation av de mentala modellerna återfanns hos eleverna i årskurs tre. I Mexiko undervisas 

det inte formellt om astronomi förrän i årskurs fyra och Calderon-Canales, m.fl. (2013) menar 

att det är tydligt att eleverna bygger mentala modeller om rymden utifrån sina 

vardagsupplevelser och information de får på annat sätt. Ju högre upp i skolåren eleverna 

kommer desto mer påverkade blir deras tankar även av skolans undervisning. 

Schoultz, Säljö & Wyndham (2001) menar att det finns många undersökningar som visar på 

elevers svårigheter att ta till sig astronominundervisningen, exempelvis rymdobjekts 

förhållande till varandra och hur jordens gravitation gör det möjligt för oss människor att leva 

på jorden utan att falla av. Schoultz m.fl. (2001) påvisar att svårigheterna kanske inte är riktigt 

så stora som man tidigare har trott. Med hjälp av fysiska modeller som utgångspunkt har 

eleverna vid en diskussion om solsystemet visat en större förmåga att uttrycka sin förståelse 

för rymden, än vad som är fallet om eleverna enbart ska redogöra för sin förståelse utan 

tillgång till modeller att förhålla sig till.  
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3.2 Modeller i undervisningen i form av visualisering 

När vi i undervisningssammanhang talar om externa modeller kan dessa kategoriseras utifrån 

fem representationsformer (Gilbert, 2004). Dessa fem kan sammanfattas till följande: 

 Det konkreta mediet i form av fysiska tredimensionella modeller 

 Det verbala mediet, där ord beskriver ett fenomen i form av analogier och metaforer 

 Det symboliska mediet vilket representerar exempelvis matematiska formler och 

modeller 

 Det visuella mediet kan arbeta med modeller i form rörliga animationer eller av grafer 

och diagram 

 Även gester och fysik rörelse är medium i vilka modeller kan representeras 

Modellerna ska inte uppfattas som lösningen på ett naturvetenskapligt problem utan ett 

hjälpmedel för ökad förståelse (Harrison & Treagust, 2000). De underlättar för eleverna att 

sätta ord på sina kunskaper. Då denna uppsats behandlar ett digitalt läromedel, vilket bygger 

på det visuella mediet, koncentrerar jag mig nu på denna form av modell i undervisningen. 

Visualisering i en vid betydelse står för att åskådliggöra med hjälp av bilder. En visualiserad 

modell av ett fenomen kan hjälpa betraktaren att bättre förstå verkligheten och denna modell 

kan både vara statisk och interaktiv, i form av stillbilder eller rörliga bilder. Visualiserade 

modeller i form av rörliga bilder kan delas in i animeringar och simuleringar. En animering 

ger exempelvis en rörlig bild av hur ett fenomen kan uppstå eller föremål kan röra sig. En 

simulering bygger på numeriska beräkningar och ger på detta sätt en mer korrekt bild av 

verkligheten. Användaren har ofta möjlighet att kontrollera förutsättningarna för simuleringen 

och påverkar på det sättet utgången för resultatet. Orraryd (2013) menar att det finns ett behov 

av att träna sig i visuell kompetens för att vi ska kunna tolka det vi ser på ett korrekt sätt. Det 

finns bland annat behov av att kunna förstå och kritiskt granska visualiseringar, det krävs 

förmåga i att bedöma vad en visualisering konkret kan visa, samt förmåga att översätta den 

visuella modellen till en annan representationsform. När vi talar om visualisering i 

undervisningen kan detta tas i uttryck på flera sätt. 

Bodin (2012) presenterar tre olika användningsområden av olika typer av visualiseringar inom 

NO-undervisningen. Dessa kan leda till olika grad av aktivitet hos eleverna och har delvis 

olika syfte. 
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 Att använda sig av simuleringar eller animationer för att förklara ett fenomen, i form 

av illustrationer, foton eller filmer. Simuleringen går inte att påverka, den är en färdig 

produkt.  

 Att använda sig av simuleringar som ett redskap att undersöka ett fenomen.  Eleven 

kan påverka simuleringen efter olika förutsättningar och använder simuleringen för att 

utföra laborationer istället för med fysiska modeller.  

 En tredje form av att använda simuleringar i undervisningen är byggande och/eller 

programmering av digitala simuleringsmodeller.  

Den första typen av visualisering finns idag lätt tillgängliga via tv och internet. I tryckta 

läromedel finns stora mängder bilder för att illustrera och förklara olika fenomen. Denna typ 

av visualisering används av lärare i stor utsträckning i olika sammanhang. Dock finns det en 

viss övertro hos både lärare och läromedelsförfattare till användandet av bilder (Orraryd, 

2013).  Hur en person uppfattar en bild eller rörlig visualisering är i stor utsträckning 

beroende på personens tidigare erfarenheter, de påverkar tolkningen och förståelsen av bilden. 

Det är även vanligt att fokus läggs på ytliga detaljer och att bilden uppfattas som en konkret 

bild av verkligheten (a.a). Detta är uppenbart i Rådbos (1996) undersökning av barnböckers 

presentationer av rymden. Bilderna representerade ofta starkt förenklade bilder av 

verkligheten vilket kan leda till missförstånd. Att använda bilder och visualiseringar kan alltså 

ibland vara svårt då bilderna inte tolkas på samma sätt av eleverna som är lärarens eller 

läromedelförfattarens avsikt. För att få en ökad förståelse kan det därför vara viktigt att se 

bilder och modeller ur olika synvinklar. Ta begreppet gravitation: Det kan vara ”lätt” för en 

yngre elev att inse, när de tittar på en vanlig modell av jordklotet att människor inte ramlar av 

jorden om de bor i Sverige, de står ju alltid rakt upp. Men hur går det för personerna i 

Australien? Eleverna kan alltså ha svårt att förstå begreppet gravitation bara genom att titta på 

en modell. I rymden finns det inget upp och ner och det krävs fler förklaringar, att visuellt 

vända jordklotet mot hur det vanligtvis presenteras kan på ett bättre sätt visa på hur det 

förhåller sig i verkligheten. (Exempel hämtat från Gärdenfors, 2010). 

Den andra typen av användande av visualisering i form av simuleringsprogram vilka kan 

styras av användarna, ställer högre krav på tillgängliga datorer och program. Antalet datorer i 

skolan har ökat lavinartat de senaste åren och med hjälp av internet erbjuds flera olika 

möjligheter. Denna typ av virituell simulering har länge använts i utbildningssammanhang för 

blivande piloter, då den tillåter att genomföra övningar utan risk för allvarliga konsekvenser i 
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form av krascher och liknande (Gärdenfors, 2010). På samma sätt kan simuleringar i 

skolmiljö ge en unik möjlighet att undersöka olika typer av naturvetenskapliga fenomen. 

Fenomen som är för stora, kostsamma eller för farliga för att undersöka i verkligheten, kan 

undersökas och därmed utveckla förståelse för, då det istället upplevs i en virituell verklighet 

(Harrison & Treagust, 2000).   

En viktig fråga vid användandet av olika simuleringsprogram är själva hanteringen av 

programmet. Hur mycket av den använda lektionstiden går åt till att lära sig hantera 

programmets verktyg respektive använda verktyget för att genomföra simuleringarna? Bodin 

(2013) har studerat högstadieelever när de arbetar med algodoo, ett program för 

fysiksimuleringar vilket har fått stort genomslag världen över sedan det lanserades för första 

gången 2008. Hon menar att eleverna i mycket hög grad använder programmets verktyg till de 

fysiksimuleringar som de var avsedda att arbeta med. Även de lärare vilka till en början var 

skeptiska till införandet av algodoo i undervisningen var efter genomförandet positiva till hur 

programmet användes av eleverna. För att ge möjlighet till att utveckla förståelse för ett 

naturvetenskapligt fenomen med hjälp av simulerade modeller menar Wieman, Adams & 

Perkins (2008) att det är viktigt att eleverna själva aktivt agerar med simuleringen. Störst 

inlärning sker när eleverna ställer sig själva frågor, vilka de kan undersöka med hjälp av 

modellen. De får direkt feedback genom simuleringen och kan ompröva sina funderingar 

kring fenomenet, vilket leder till större förståelse. 

Tredje formen av visualisering, att programmera eller bygga egna simuleringar, ställer höga 

krav på kunskaper hos eleverna. Inte bara i programmering utan även i ämnet som sådant. 

Den största utmaningen för eleverna består då i att kombinera sina tidigare kunskaper i 

exempelvis fysik och matematik i en ny kontext (Sörby & Angell, 2012). Tidigare 

undersökningar har visat att exempelvis numeriska beräkningarna ofta sätter käppar i hjulen 

för elever i fysikundervisningen (Bodin, 2013). Den visuella feedback vilken ges automatiskt 

vid programmering av en simulering ger däremot större möjligheter för eleverna att bättre 

förstå sambanden av de numeriska beräkningarna. Bodin (2012) visar att de elever hon 

undersökt till en början lägger stort fokus på själva programmeringen av 

simuleringsprogrammet. Då eleverna blir allt mer förtrogna med hur programmeringen 

fungerar uppmärksammar de allt mer de fysikaliska numeriska beräkningarna och inser att om 

de inte är korrekt genomförda så fungerar heller inte den datorprogrammerade visualiseringen 

korrekt. Simuleringen svarar på de förutsättningar som matas in och ger direkt feedback till 



11 
 

 

användarna som kan agera därefter. För en framgångsrik undervisning, där eleverna arbetar 

med egna simuleringar, behöver eleverna stöd för att även inse simuleringsmodellernas 

begränsningar och att det är just modeller och inte en exakt avbild av verkligheten de arbetar 

med (Sörby & Angell, 2012). 

3.3 Motivation 
Glädje och nyfikenhet är goda grunder för motivation och kan undervisningen stödja denna 

spontana glädje genom att låta eleverna genomföra egna undersökningar finns det mycket att 

vinna längre fram. Förståelse för olika fenomen utvecklas i takt med mer erfarenhet och för 

att inte tappa intresset på vägen är det naturligtvis bra att ha roligt under tiden. Wynne Harlen 

(2010) sammanfattar sin syn på undervisningen i naturvetenskap i den obligatoriska skolans i 

tio viktiga principer varav den första lyder som följer: 

Under den obligatoriska skolgången bör skolorna, genom sina undervisningsprogram i 

naturvetenskap, systematiskt sträva efter att utveckla och vidmakthålla elevernas nyfikenhet 

på världen, nöje av naturvetenskaplig verksamhet samt förståelse för hur naturfenomen kan 

förklaras. (Harlen s.6, 2010) 

För att fullt ut förstå vad det är som driver elever att vilja lära sig mer om ett visst ämne så 

krävs det att man tar hänsyn till flera olika aspekter. Enligt Self Determination Theory (SDT) 

utvecklad av Richard M. Ryan och Edward L. Deci vid University of Rochester, bygger en 

människas motivation på tre psykologiska basbehov, vilka beroende av uppfyllandegrad 

påverkar motivationen hos en person att utföra något. Dessa behov kan beskrivas i form av 

personens upplevelse av självbestämmande, personlig kompetens samt social meningsfullhet 

(Ryan & Deci, 2000). Motivationen att utföra eller lära sig något kan drivas av yttre eller inre 

påverkan (eller en kombination av yttre och inre). Yttre påverkansfaktorer kan vara 

belöningar eller hot om straff och den högsta graden av inre påverkansfaktor motsvarar 

genuint intresse och glädje (a.a). En lärare bör vara medveten om hur deras sätt att 

kommunicera med eleverna påverkar deras motivation om att lära. Tydliga mål för vad 

undervisningen ska leda till samt undervisningsmetoder som även stimulerar elevernas inre 

motivation är tydliga framgångsfaktorer. Hur läraren visar sitt eget intresse kring ämnet och 

vilken förmåga läraren har att ge konstruktiv feedback är även de viktiga komponenter för att 

höja elevers motivation (Winberg, 2011). 

Att använda just olika typer av visualiseringar i undervisningen kan vara en väg att skapa 

lektionstillfällen som ger en högre grad av inre motivation för eleverna. Miller & James 
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(2011) har undersökt effekten av användandet av power point-presentationer  (PPT) i 

undervisning av inledande astronomi. Olika typer av PPT användes, med bara text och bild 

respektive rörliga animationer. Resultatmässigt uppkom ingen statistiskt säkerställd skillnad 

av resultatet mellan de olika typerna av PPT. Däremot föredrog eleverna de animerade 

presentationerna vilka de menade gjorde undervisningen lättare att engagera sig i. De kände 

en större motivation för att genomföra uppgiften då den inte var så statisk och upprepande 

med enbart texter vilka de inte kunde påverka. 

Koh m.fl. (2010) studerade ingenjörsstudenter vilka undervisades i en kurs om 3D-animation 

med simuleringsbaserad-undervisning. Den variation som uppkom i studenternas resultat 

menar Koh m.fl. (2010) kan härledas till bland annat studenternas grundläggande 

förkunskaper inom IT och övrig utbildningsbakgrund och inte till arbetsmetoden som sådan. 

Studenternas resultat var mycket goda och forskarna fann att detta sätt att arbeta i mycket hög 

grad uppfyllde behoven enligt SDT, för en ökad känsla av motivation. 

Elevers attityd till ett ämne påverkar i hög grad deras lärande och elevers grundattityd till 

astronomi är i regel högre i förhållande till andra ämnen inom fysiken (Nilsen & Angell, 

2014). Det finns tydliga indikationer, även om resultaten inte alltid är entydiga, på att 

datorbaserad undervisning med hjälp av olika simuleringsverktyg kan öka motivationen hos 

elever kring att arbeta med ett visst undervisningsområde (Petrusdottir, 2012). Effekten av 

detta visar sig i kunskapstest i jämförelse med motsvarande kontrollgrupper, vilka har 

undervisats på traditionellt sätt utan digitala visualiseringar. Den variation som uppstår är i 

likhet med Nilsen & Angells (2014) resultat i hög grad beroende på elevernas intresse för 

området i sig men främst beroende på vilken programvara som används. Ju mer interaktivt 

programmet är, desto mer engagerade blir eleverna. En effekt av att arbeta med visuella 

simuleringar är att det ger möjlighet för eleverna att få direkt feedback i sin simulering. Detta 

är något som väl går i linje med ökad grad av motivation med möjlighet att både kunna 

påverka själva och samtidigt få en form av belöning i direkt återkoppling. Detta gör det än 

mer intressant att studera hur elever reagerar och agerar när de arbetar med NTAs digitala 

simuleringsmodell om rymden.  
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4. Metod och genomförande 
Då syftet med mitt arbete kan beskrivas tudelat, att undersöka hur eleverna arbetar rent 

konkret med modellen och hur de uppfattar modellen, använder jag mig av en kombinerad 

undersökningsmetod i form av deltagande observation samt intervjuer, i fokusgrupper och i 

par. Det insamlade materialet är uppdelat i en mindre förstudie, genomförd precis när den 

första delen av NTA-rymden var färdig i en första test-version, samt en något större 

huvudstudie då modellen i stort fungerade enligt de planerade förutsättningarna.  

Vid förstudien var huvudsyftet att ta reda på elevernas första reaktioner när de mötte den 

datorbaserade modellen; hur de upplevde ramberättelsens innehåll samt vilka svårigheter de 

upplevde med att använda de delar av programmet som var färdiga vid intervjutillfället.  

Dessa uppgifter skulle användas vid vidareutvecklingen av modellen. 

4.1 Metod vid förstudie 
Intervjuerna i förstudien genomfördes i fokusgrupper om 3-4 elever i skolår sex. Parallellt 

med intervjuerna arbetade eleverna med, av mig, givna uppgifter vid datorn. Intervjuerna kan 

betraktas vara strukturerade i den mening att alla grupper fick samma frågor med öppna 

svarsalternativ (Trost, 2010). Dock ställdes inte alla frågor i exakt samma ordning då eleverna 

fick ett antal givna uppgifter vilka de skulle genomföra, varpå jag ställde följdfrågor om hur 

de uppfattade uppgifterna och hur de klarade att genomföra uppdragen. Denna typ av 

intervjuer riskerar att bli komplicerade då det exempelvis kan vara svårt att låta samtliga 

deltagare komma till tals (Trost, 2010). Detta är något som jag vid intervjutillfället var 

medveten om och frågade därför om vissa frågor direkt till de elever som inte självmant 

deltog i diskussionen.  

Det finns en risk med att jag har påverkat resultatet i förstudien. Jag satt med under tiden de 

arbetade, de kan därför ha känt en positiv förväntan från mig och därför visat mer 

uppskattning av det program jag presenterade för dem än om jag inte varit med. Då jag var 

tvungen att aktivt gripa in och lotsa eleverna vid genomförandet av de olika uppdragen då 

modellen inte var färdigutvecklad, fanns det dock vid denna tidpunkt ingen annan möjlighet 

att genomföra förstudien på. 
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4.2 Genomförande förstudie 
Förstudien genomfördes på sammanlagt 19 elever i skolår sex fördelade på 5 grupper. 

Samtliga elever i skolår 6 på den aktuella skolan hade elevens val denna dag. Dessa elever 

hade valt NO/astronomi, något som var planerat sedan tidigare, innan det bestämdes att jag 

skulle komma och genomföra förstudien denna dag. Samtliga elever gav sitt medtycke till att 

delta, något som var frivilligt. Eleverna satt gemensamt runt min dator och vi samtalade om 

det vi gjorde tillsammans i gruppen (3-4 elever) samtidigt som jag förde minnesanteckningar. 

Samtalet utgick från en mall, framtagen av Madelen Bodin, en av de ansvariga för NTA-

digital (se bilaga 2). Datorn modellen testades på var en bärbar Lifebook Fujitsu Siemens med 

tillkopplad mus. Samtliga gruppsamtal varade i ca 25-30 minuter. 

 

Varje grupp introducerades i uppgiften genom att jag berättade tanken med NTA-rymden, att 

det är ett läromedel anpassat främst för elever i skolår två-fem, och är under utveckling. 

Eleverna valdes ur skolår sex då de bedömdes klara av hanteringen av den icke färdiga 

programvaran på ett bättre sätt än yngre barn. De har även läst om solsystemet tidigare och 

har en god förförståelse av det samma. Elevernas uppgift var främst att ge feedback kring 

ramberättelsen och hur de uppfattade de uppgifter som fanns klara vid det aktuella tillfället. 

Jag informerade även om att det fanns buggar i programmet som skulle rättas till, och att de 

även gärna fick komma med förslag till förbättringar. Jag inledde med att berätta 

ramberättelsen. Därefter gick vi igenom varje moment tillsammans, de testade lite, jag visade, 

de testade igen. Alla fick testa något men varje elev gjorde inte alla moment. De som inte höll 

i musen för tillfället var dock mycket aktiva med att komma med förslag på hur de övriga 

skulle göra, pekade och visade. När samtliga moment var genomförda bad jag eleverna svara 

på några frågor där de även skulle betygsätta de olika momenten. 
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4.3 Resultat förstudie 
Det var svårt att få eleverna att betygsätta sina upplevelser. De var inte riktigt vana vid den 

typen av bedömning men genom att diskutera i gruppen kom de i de flesta fall fram till ett 

gemensamt resultat. Nedan sammanfattas elevernas kommentarer i löpande text. 

Ramberättelsen: De flesta tyckte att den var rolig och lite spännande men kanske lite i 

barnsligaste laget (läromedlet är tänkt för skolår 2-5). Samtliga elever utom en flicka 

uppskattade den sammanhållande ramberättelsen då den håller ihop uppdragen till en helhet. 

En pojke uttryckte att han i högre utsträckning hade uppskattat ett ”riktigt” uppdrag istället för 

den påhittade historien som ramberättelsen bygger på.  

Identifiering av objekt i solsystemet: Eleverna hade inga svårigheter att hitta planeterna, 

mycket tack vara sin förförståelse från att tidigare ha läst om rymden. De visste att Mars är 

röd och att den ligger utanför jorden, vilket gjorde att de lätt kunde identifiera den. För att 

bekräfta att de hittat rätt bland planeterna finns en funktion i modellen att få planeternas namn 

att framträda på skärmen, denna funktion hittade två av fem grupper direkt, de andra 

grupperna fick jag visa denna funktion. Eleverna menade att det var mycket positivt att denna 

möjlighet till direkt feedback är möjlig. Samtliga grupper uttryckte att solen är alldeles för 

liten. 

Tolkning av symboler och hantering av verktyg: Eleverna uppvisade vissa svårigheter med 

att tolka de olika symbolerna vilka symboliserar programmets olika verktyg. Detta ledde till 

missförstånd framför allt när de skulle inhämta fakta om planeterna. Möjligheten att zooma i 

bilden var något samtliga grupper upptäckte på egen hand, andra verktyg behövde en 

tydligare handledning för att eleverna skulle klara av att hantera dem. 

 

Mitt samlade intryck var att samtliga elever var nyfikna och intresserade. Uttryck som ”wow” 

och ”coolt” förekom flera gånger, särskilt när de zoomade ut och in och upptäckte planeter 

som svepte förbi.  En pojke som när han kom in i rummet var okoncentrerad och högljudd satt 

efter en stund helt koncentrerad och sa: ”Det här vill man ju liksom göra”. 

Flera elever hade svårt att slita sig när de var klara, de ville gärna undersöka lite mer.  

 

Resultatet av förstudien visar framförallt på stor entusiasm hos eleverna, de uppskattar 

arbetssättet och detta visar på att det finns goda förutsättningar att arbeta vidare med 

läromedlet i sin helhet. 
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4.4 Metod vid huvudstudie 

Urval 

Sammanlagt 12 elever har deltagit under huvudstudien. Urvalet kan beskrivas i form av ett 

bekvämlighetsurval då jag har valt att söka deltagande klasser där jag har god kontakt med 

lärarna sedan tidigare genom mitt arbete. Detta gjordes på grund av att jag önskade ett gott 

engagemang från lärarna och att undersökningen inte skulle kännas besvärande och störande 

för varken elever och lärare utan på ett så naturligt sätt som möjligt ingå i den vanliga 

undervisningen. Bryman (2011) beskriver denna typ av urval till att vara målinriktat, syftet 

med urvalet var att få så relevanta deltagare som möjligt för den tänkta undersökningen. 

Eleverna är utvalda från två olika skolor, skola A är en F-6 skola vilken ligger i de centrala 

delarna av en större stad, skola B är även den en F-6 skola och ligger i ett mindre samhälle. 

De utvalda eleverna på skola A går i skolår fyra och eleverna skola B går i skolår fem. 

Lärarna på respektive skola är kontaktade av mig personligen då jag känner dem som 

engagerade lärare inom de naturvetenskapliga ämnena. Jag bad dessa lärare att välja ut tre 

elevpar i varje klass, ett flickpar, ett pojkpar och ett par med en pojke och en flicka. Samtliga 

elever har själva givit sitt medgivande till att vara med i undersökningen och ett skriftligt 

godkännande finns från elevernas föräldrar då deltagarna i undersökningen är minderåriga (se 

bilaga 1).  

Metodansats 

Min undersökning kan beskrivas vara genomförd i form av deltagande observation (Fangen, 

2005). I min roll som pedagog på science centret tar jag den ordinarie lärarens plats i utvalda 

NO-lektioner och jag valde att genomföra denna undersökning på liknande sätt. Eleverna 

känner igen mig i denna roll, även om de bara träffat mig vid några enstaka tillfällen tidigare 

och undervisningssituationen är därför inte helt unik för just detta tillfälle. Jag introducerade 

eleverna i deras arbetsuppgift och förklarade att jag filmade dem för att jag själv sedan skulle 

kunna påminna mig om vad som hände under lektionen. Eleverna arbetade självständigt men 

jag fanns hela tiden till hands för att kunna svar på eventuella frågor. Under lektionen 

observerade jag eleverna och förde noggranna anteckningar som komplement till 

filmupptagningen. Jag följde inget i förväg uppgjort observationsschema och därför kan 

observationen benämnas vara av låg struktur (Bryman, 2011). 

För att komplettera observationerna fann jag det viktigt att ta reda på elevernas personliga 

uppfattningar om användningen av digitala NTA. Jag har därför valt att använda mig av 

kvalitativ intervju som kompletterande metod (Ryen, 2004). Med stöd av en intervjuguide 
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genomfördes efter de genomförda lektionerna korta semistrukturerade intervjuer vilka 

filmades och sedan transkriberades (se bilaga 3 för intervjuguide). Denna form av intervju ger 

även tillfälle att ställa följdfrågor till intervjupersonerna för att klargöra att svaren uppfattats 

korrekt. Trost (2010) menar att det är viktigt att inte ta svar för givet utan att vara noggrann 

med att även vid kvalitativa intervjuer inte göra egna tolkningar av de intervjuades svar. Vid 

eventuella oklarheter är det därför en stor fördel att ställa om frågor för att undvika 

missförstånd. Vid några tillfällen blev detta aktuellt då jag fick omformulera mig för att 

deltagarna på ett mer fullödigt sätt skulle kunna svara på frågorna vid intervjutillfället. 

Den fenomenografiska ansatsen används för att beskriva människors uppfattningar av något 

(Larsson, 1986). Det skulle därför kunna var lämpligt att använda sig av denna ansats då 

syftet med denna undersökning åtminstone delvis är att undersöka just elevers uppfattningar 

om läromedlet/modellen NTA-rymden. Till skillnad mot att beskriva något ur den första 

ordningens perspektiv- vilket handlar om objektiva fakta kring fenomen, behandlar 

fenomengrafin den andra ordningens perspektiv där människors upplevelser av olika fenomen 

är det centrala forskningsobjektet (Alexandersson, 1994). Min undersökning har dock som 

syfte att beskriva både första och andra ordningens perspektiv. På vilket sätt elever arbetar 

med det digitala läromedelet och med varandra kan beskrivas i första ordningen perspektiv.  

Däremot kan elevers uppfattningar om NTA-rymden, beskrivas i form av andra ordningens 

perspektiv. Jag har därför valt att använda mig av tematisk innehållsanalys. Genom en 

tematisk innehållsanalys ges möjlighet att ställa fokus på vad som sker, när det sker och till 

viss del varför det sker (Watt Boolen, 2007). Den tematiska innehållsanalysen kan ses som ett 

överordnat begrepp för all kvalitativ analys, men även som en speciell analysteknik där syftet 

är att analysera texter. Texterna kan vara olika typer av dokument eller utskrifter från 

exempelvis observationer och intervjuutdrag. Innehållet kan därefter delas in i olika teman 

och ge en bild av hela den undersökta situationen. På detta sätt kan hela min undersökning 

inkluderas av samma analysmetod vilket inte hade varit möjligt genom att använda den 

fenomengrafiska ansatsen fullt ut.  

Analysprocessen är indelad i tre steg. Kodning, tematisering samt summering (Hjerm & 

Lindgren, 2010). Jag har arbetat iterativt, det vill säga att jag har gått igenom det 

transkriberade materialet flera gånger och gått tillbaka efter den första genomgången för att se 

om det finns andra möjligheter till kodning. Kodningen gjordes med hjälp av färgmarkeringar 

i den utskrivna texten. De olika koderna har sedan sammanställts i olika teman vilka 
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presenteras i resultatdelen. Därefter har resultaten ytterligare analyserats och diskuteras i 

relation med tidigare forskning vilket presenteras i diskussionsavsnittet. Analysen kan även 

beskrivas med hjälp av den hermeneutiska cirkeln där tolkningen växer fram i en process 

mellan det redan kända och datan i det undersökta materialet (Sjöström, 1994). 

Jag är deskriptiv i mitt arbete, det vill säga att jag i stor utsträckning beskriver skeendet i de 

observerade lektionerna. Jag är dock medveten om vikten att inte ha någon övertro på min 

förmåga att fullt ut beskriva händelserna objektivt, då varje individ alltid gör någon form av 

tolkning av det som ses och hörs (Sjöström, 1994). 

Undersökningens tillförlitlighet  

Validitet och reliabilitet är viktiga kriterier för bedömning av en undersökning. De syftar på 

huruvida undersökningens slutsatser överensstämmer med undersökningens syfte samt 

tillförlitligheten i den samma (Bryman, 2011). 

Deltagande observation tillförsäkrar en hög grad av validitet. Den ger bland annat möjlighet 

att bedöma sanningshalten i utsagor från deltagarna genom att observatören själv observerar 

situationen (Fangen, 2005). Syftet med studien var att beskriva hur elever uppfattar det 

digitala läromedlet. Genom att vid undersökningen använda mig av både observation och 

intervju där mina intervjufrågor svarar väl mot syftet med undersökningen menar jag att det 

finns god grund för hög validitet då metoderna kompletterar varandra.   

Verkligheten är komplex och olika observatörer kan vid ett och samma tillfälle se och tolka 

samma företeelser på olika sätt (Fangen, 2005). Genom att vara kritisk till mina egna 

tolkningar av de observerade lektionerna är jag medveten om att så är fallet. Vid en kvalitativ 

intervjuundersökning är olika intervjusvar från respondenterna oftast en tillgång. Det kan 

därför vara svårt att uttala sig om hög reliabilitet vid undersökningar av detta slag. Då 

förundersökningen och huvudundersökningen visar på liknande resultat och dessutom 

observationer och intervjuer, gjorda med samma intervjumall, har hög grad av samstämmighet 

menar jag att reliabiliteten ändå kan anses vara god.  
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4.5 Genomförande huvudstudie 
Huvudstudien genomfördes vid två tillfällen under december månad 2014. Vid varje tillfälle 

observerades tre lektionstillfällen, två elever åt gången. Vid båda tillfällena var de deltagande 

eleverna förberedda på att de skulle delta vid ett observerat lektionstillfälle med uppföljande 

intervju. Lektionerna genomfördes i ett mindre grupprum i nära anslutning till elevernas 

ordinarie klassrum. Eleverna arbetade i par. Varje observation pågick 30-40 minuter. 

Lektionen inleddes med att jag förklarade uppgiften som skulle genomföras samt gav några 

inledande instruktioner till hur datormodellen fungerade. Datorn modellen användes på var en 

bärbar Lifebook Fujitsu Siemens med tillkopplad mus. I modellen finns utarbetade frågor 

vilka eleverna löser med hjälp av olika digital verktyg. Då modellen vid observationstillfället 

ännu inte var riktigt färdigutvecklad fick eleverna även tillgång till penna och papper för 

möjlighet till anteckningar. Vid huvudstudien arbetade eleverna med planeten Mars utifrån de 

uppgifter vilka var inlagda i den digitala modellen. I samråd med min handledare uteslöts den 

tillhörande ramberättelsen vilken användes vid förundersökningen, då huvudsyftet med 

studien var att studera elevers arbete med den digitala modellen som sådan. 

Vi genomförandet satt jag vid sidan av eleverna och förde anteckningar, lektionerna filmades 

med en ”surfplatta” uppställd på bordet vid eleverna. När eleverna signalerade att de behövde 

hjälp gjorde jag en bedömning beroende på typ av fråga om hur jag skulle hjälpa dem vidare. 

Vid problem som berodde på att modellen inte var färdigutvecklad fick de utan vidare hjälp, 

vid andra typer av frågor gjorde jag den pedagogiska bedömningen att det var en utmaning 

eleverna skulle klara av tillsammans. Vid något tillfälle fastnade eleverna i sitt tänkande och 

jag uppmanade dem då att gå vidare utan att de löst uppgiften till fullo.  

I direkt anslutning till de genomförda lektionerna intervjuades eleverna i par om deras 

uppfattning av arbetet med datormodellen. Även intervjuerna filmades. 

Observationsanteckningar kompletterades vid genomgång av de filmade lektionerna och 

transkriberades. Även intervjusvaren transkriberades. 
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4.6 Resultat huvudstudie 
Efter ett flertal noggranna genomläsningar av det transkriberade materialet har datan från 

observationerna delats in i två huvudgrupper efter det innehåll i materialet som framkommit: 

Elevers arbete med digitala NTA-rymden samt Samarbete och kommunikation mellan elever. 

Intervjusvaren har delats in i 4 huvudgrupper och behandlar elevers uppfattningar om 

modellen och arbetssättet efter genomförd lektion: Elevers uppfattning av modellen i stort, 

Elevers uppfattning av vad som är roligt och bra, Elevers uppfattning om vad som är svårt 

samt Elevers uppfattning om vidare arbete med rymden med hjälp av modellen. 

Intervjusvaren har även delats in beroende om svaren tyder på fokus på ämnesinnehåll eller 

fokus på datormodellen. Eleverna benämns i redovisningen P för pojkar och F för flickor. P1, 

P2 och P3 samt F1, F2 och F3 går på skola A. Således går P4, P5 och P6 samt F4, F5 och F6 

på skola B. Resultaten redovisas i följande avsnitt. 

4.6.1  Elevers arbete med digitala NTA-rymden  
F1 och F2 uppfattar genast att modellen presenterar solsystemet. De letar efter en röd planet 

när de ska identifiera planeten Mars. De uppfattar först Jupiter (vilken har en röd färg i 

modellen) att vara Mars men då de zoomar in på planeten inser de sitt misstag och diskuterar 

sig fram var i modellen de hittar Mars. F1 och F2 visar på tydlig datorvana när de arbetar med 

modellen. F1 tar direkt tag i musen och klickar sig vidare till uppgifterna. Både F1 och F2 

tittar aktivt på skärmen och pekar med händerna för att guida varandra när de arbetar. När F1 

inte direkt klarar av att hantera ett av de digitala verktygen tar F2 spontant över. Flickorna 

visar tydligt att de är nöjda när de ”gör rätt” och därmed får direkt respons från modellen. F1 

och F2 är noggranna med att vilja lösa alla uppgifter. När de inte klarar av att lösa en uppgift 

direkt, lämnar de utrymme i sina anteckningar att kunna gå tillbaka för att lösa den senare. 

När F2 skriver anteckningar så fortsätter F1 att undersöka vidare, något de har nytta av senare 

då de söker svar på uppgifter som kommer. F1 och F2 visar tydliga reaktioner vid arbetet med 

modellen. Framför allt F1 skrattar spontant när de löser en uppgift snabbt och uttrycket ”så 

coolt” förekommer flera gånger. Samtidigt visar de frustration när de har viss svårighet att 

lösa en av uppgifterna, de vill snabbt komma vidare och ber då mig om hjälp. 

P1 och P2 hittar snabbt fram till planeten Mars och zoomar in på uppgiften. P1 och P2 visar 

även de på stor datorvana. Utan några praktiska problem tar de sig igenom de olika 

uppgifterna i modellen. Båda är väldigt aktiva och skickar musen mellan sig. De lutar sig fram 

mot skärmen för att uppfatta bättre vad som händer. ”Wow” och ”coolt” är uttryck som 

förekommer flera gånger när P1 och P2 arbetar. De väljer även att sitta kvar och arbeta med 
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modellen efter att de klarar av uppgifterna. P1 och P2 antecknar ingenting, men diskuterar 

genomförandet och svaren till samtliga uppgifter. Då de visar osäkerhet kring ett svar på en 

uppgift valde de att diskutera rimligheten med mig.  

F3 och P3 visar tveksamheter när de ska arbeta med modellen. F3 tolkar modellen till att vara 

en galax, P3 tvekar och förklarar att han tror att det är en labyrint eller en spiral. Först när jag 

hjälper dem att zooma in i modellen uppfattar F3 att det är solsystemet, P3 nickar. P3 är 

tydligt avvaktande men F3 vill gärna försöka. Redan vid hanteringen av det första verktyget i 

modellen får F3 problem. P3 tar då över musen och försöker. Ingen av dem klarar i första 

läget att hantera verktyget och jag får visa dem hur de ska göra. Jag får flera gånger gå in och 

guida F3 och P3 hur de ska göra för att lösa uppgifterna. F3 är väldigt noga med att vilja 

skriva ner svar, hon visar dock svårigheter på att tolka de svar hon får fram. Efter hand blir P3 

mer intresserad och undersöker modellen, fritt från uppgifterna. F3 vill gå tillbaka och lösa 

varje uppgift, men det tar väldigt lång tid och P3 blir otålig och vill avsluta uppgifterna för att 

bara testa modellen, något som han även gör en stund.  

F4 och F5 visar stor osäkerhet innan de sätter igång att arbeta med modellen. F5 konstaterar 

att det är rymden hon ser i modellen, F4 säger att hon tror att det är en galax.  Ingen av dem 

vill ta initiativet att börja. Jag får handgripligen guida dem till den första uppgiften, först då 

identifierar F5 att det är solsystemet som projiceras i modellen. Efter en stund så börjar F5 

arbeta mer aktivt med datorn och de löser uppgifterna tillsammans. De arbetar lugnt och 

metodiskt genom alla uppgifterna kring planeten. De är noggranna med att skriva ner svar, 

men de pratar inte om rimligheten i svaren och skriver direkt av det de får fram på skärmen. 

Vid ett tillfälle hittar de ingen skriftlig information till uppgiften, de väljer då att tolka en bild 

och skriver att svar från vad de uppfattar på bilden. De visar inga tecken på att vilja undersöka 

fritt och de väljer att inte söka efter fler uppgifter, vilket det fanns tid att göra. 

P4 och F6 identifierar med lätthet planeten Mars, de ser att den är röd och ligger utanför 

jorden. P4 och F6 arbetar därefter lugnt och metodiskt. De har inga problem med 

handhavandet av modellen och löser varje uppgift systematiskt. Båda tar ungefär lika mycket 

initiativ och hjälper tyst varandra vid genomförandet. P4 ställer en fråga till mig om det svar 

de fått fram verkligen är rimligt, då jag svarar nej gör de om uppgiften och kommer fram till 

en korrekt lösning. P4 uttrycker att han redan kan svaret på en av uppgifterna. Han använder 

då modellen för att kontrollera att hans uppfattning är korrekt. Vilket den var. 
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P5 och P6 konstaterar direkt att hela solsystemet finns med i modellen och räknar planeterna 

från solen tills de identifierar Mars. P5 och P6 visar båda på god datorvana. De hanterar 

modellen med lätthet och ställer inga frågor till mig om handhavandet. Både P5 och P6 

intresserar sig för innehållet och ställer frågor till mig om uppgifter vilka inte går att få fram 

via modellen i dagsläget. De vill båda gärna arbeta mer och efter att de löst samtliga uppgifter 

fortsätter de att undersöka modellen på egen hand. 

Modellen väckte intresse hos samtliga deltagare i studien även om det tog lite tid att komma 

igång för framförallt P3. Fyra av de sex grupperna identifierar att modellen representerar 

solsystemet. Två av grupperna är mer tveksamma och tolkar först att det är en galax. Det är 

tydligt att flera av eleverna använder sina förkunskaper när de ska hitta den aktuella planeten. 

Exempel på detta är att de känner till att den kallas den röda planeten och i vilken position den 

har i förhållande till de andra planeterna. 

Två av paren visade osäkerhet inför att använda datorn vilket också avspeglades i svårighet 

med att hantera modellens olika verktyg. Spontana glädjeyttringar förkom flera gånger 

framförallt hos F1, P1 och P2. Samtliga grupper genomförde alla de givna uppgifterna, sju av 

eleverna visade på olika sätt att de ville arbeta mer med modellen i direkt anslutning till de 

genomförda uppgifterna. 

4.6.2 Samarbete och kommunikation mellan elever 

Samarbete 

F1 och F2 uttalar att de ska utföra varannan uppgift. Detta följs också i stort samtidigt som de 

aktivt arbetar tillsammans. När F1 sköter datorn pekar F2 aktivt och vise versa. Båda hjälps åt 

att formulera svaren till uppgifterna men det är enbart F2 som antecknar. Något som de 

bestämde gemensamt från början. 

P1 och P2 arbetar aktivt tillsammans. Inledningsvis säger de att de ska göra varannan uppgift 

vilket de även gör, när en av dem tvekar på genomförandet så griper den andre aktivt in. 

Därefter återgår de till turtagandet. Samarbetet fungerar helt ömsesidigt. 

P3 och F3 har svårt att arbeta tillsammans. P3 säger från början att han vägrar skriva, (att föra 

anteckningar var egentligen frivilligt) F3 tar då på sig denna uppgift och genomför den med 

stor flit och möda. F3 tar till en början allt initiativ och P3 sitter passiv. När F3 får svårt att 

genomföra en uppgift börjar P3 att intressera sig för modellen och tar över musen. F3 får flera 
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gånger be P3 att visa på de uppgifter de ska genomföra istället för att pröva fritt, vilket han då 

gör. 

F4 och F5 visar osäkerhet. Ingen av dem tar till en början något initiativ till att börja, efter en 

stunds tvekan börjar F5 hantera musen och styra modellen. De uttalar inget om turordning att 

genomföra uppgifterna men de turas om att sköta datormodellen och att skriva. 

P4 och F6 börjar med att sköta datormodell respektive att skriva utan att prata med varandra. 

De byter mellan varje uppgift. De hjälper varandra när den ena får svårighet att lösa en 

uppgift med modellens verktyg. 

P5 tar aktivt tag i arbete med datormodellen på en gång samtidigt som P6 erbjuder sig att föra 

anteckningar vilket han gör hela lektionen. De arbetar sedan aktivt båda två och byter av 

varandra vid datorn, de är engagerade i varandras uppgifter.  

Samarbetet mellan elevparen fungerar i huvudsak bra. Två av de sex paren uttalar från början 

att de ska utföra varannan uppgift vilket de även följer, tre av paren turas om utan att uttala 

detta och det är bara ett av paren som inte genomför arbetet med turtagning. Samtliga elever 

hjälper sin kamrat när denne inte direkt klarar av uppgiften. Antecknandet av svar tar tid för 

de grupper som gör så. Den som inte antecknar har då tid att arbeta med modellen på egen 

hand vilket F1 och P3 och P5 gör väldigt aktivt.  

Kommunikation mellan eleverna 

F1 och F2 talar tydligt om hur de vill fördela arbete emellan sig. De för en kontinuerlig dialog 

under hela arbetet och diskuterar både genomförande och resultat. De resonerar även om hur 

de ska anteckna sina svar. Då de inte förstår de svar de kommit fram till, vill de diskutera 

detta. De läser uppgifterna högt för varandra. 

P1 och P2 för en kontinuerlig dialog under hela arbetet. De läser uppgifterna högt och 

resonerar sig fram till ett svar. Då de inte antecknar något uttalar de svaren för varandra och 

går sedan vidare. P1 sjunger och nynnar under arbetets gång.  

P3 och F3 samtalar väldigt lite med varandra. Först när F3 kör fast på en uppgift så erbjuder 

sig P3 att försöka lösa uppgiften. F3 läser uppgifterna lite halvhögt. Hon ger P3 uppmaningar 

om att hon vill att han ska hjälpa till och lösa uppgiften istället för att pröva fritt, vilket 

stundtals hörsammas. 
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F4 och F5 pratar till en början tyst med varandra. De läser uppgifter högt för varandra och ger 

varandra små uppmaningar om hur de ska använda verktygen. De diskutera inte rimligheten i 

de svar de får fram.  

P4 och F6 arbetar väldigt tyst tillsammans. De uttalar ingen turordning, de läser tyst för sig 

själva och ger varandra bara korta kommentarer till det de utför vid datorn. De säger heller 

inga svar högt utan skriver bara ner det de kommit fram till. När det uppstår en mindre 

svårighet att lösa någon av uppgifterna försöker de gemensamt komma fram till en lösning 

och ger då kortfattat förslag muntligt och visar med händerna hur den andra ska göra. 

P5 och P6 läser alla uppgifter tyst för sig själva, sen vidtar en diskussion om hur de ska lösa 

uppgiften. De resonerar sig fram till gemensamma svar på uppgifterna. 

Fyra av grupperna läser uppgifterna för varandra, F3 läser i sin grupp samtliga uppgifter, i 

övriga fall turas de om. I alla grupperna pekar och visar eleverna för varandra hur den som 

sköter datorn för tillfället ska utföra uppgiften. Detta är i hög grad en ömsesidig 

kommunikation kring utförandet av uppgifterna med undantag för F3 och P3. Tre av 

grupperna för en tydlig diskussion kring svaren de arbetar fram, om de är rimliga och vad de 

egentligen betyder. Övriga grupper diskuterar inte svaren utan antecknar enbart det de har fått 

fram. 

4.6.3 Elevers uppfattningar om modellen och arbetssättet 

Elevers uppfattning av modellen i stort 

På frågan om vad eleverna tyckte att arbeta med rymden med hjälp av datormodellen svarade 

samtliga elever i undersökningen i positiva ordalag. ”Det var faktiskt jättekul”, ” Bra, det var 

roligt” och ”Roligt och spännande” är några av de svar som framkom. Ingen av eleverna 

nämnde att de inte uppskattade arbetet. 

Elevers uppfattning av vad som är roligt och bra 

Då elevernas svar inledningsvis var mycket korta ställdes frågan om vad det var de tyckte är 

bra och roligt. Här varierade svaren mellan fokus på innehållet i uppgifterna och fokus på 

arbetssättet.  

Flera av eleverna uttryckte att det är ett bra sätt att ta reda på fakta. F1 tycker att det är positivt 

att få en bild av solsystemet och på det sättet få en uppfattning om hur det ser ut. F3 menar att 

det är mer positivt att arbeta med datorn på detta vis istället för med böcker då datorn är lätt 
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att uppdatera och att man på det viset kan lära sig mer nya fakta. F4 uttrycker att man fick 

reda på mycket fakta, utan att man tänkte på det.  

P5 lyfter fram det positiva med att få experimentera själv, att det finns mycket att göra och att 

de olika momenten är lätta att genomföra. F4 jämför arbetet med datormodellen med att titta 

på film: ”När man tittar på film får man ju bara alla svar och så. Här får man tänka”.  F3 

tycker att det är roligt att ”jobba på dator som vi inte brukar göra och det var roligt”. F1 

lyfter fram det lekfulla i arbetssättet ”bara att kunna leka och flytta runt allting, det är så 

mycket saker”. 

Elevers uppfattning om vad som är svårt 

Tre av grupperna, P1/P2, P4/F6 och P5/P6 svarade samtliga att de inte tyckte att något av det 

de arbetat med i modellen var svårt. I övriga grupper var det framförallt hanteringen av vissa 

verktyg i modellen som uppfattades som svåra att hantera; särskilt verktyget att mäta 

planetens dygn. F3 förklarar vad som var svårt: ”sätta det där att mäta, det snurrade ju runt 

hela tiden!” F4 och F5 säger att de tyckte att det var svårt till en början, F4 uttrycker det: 

”…man visste ju inte vad det var man skulle trycka på och så.” F1 tyckte att vissa bitar var 

krångliga men att det gick bra ändå. Ingen av grupperna tyckte att det var så svårt så att de 

inte ville arbeta med modellen. 

Elevers uppfattning om vidare arbete med rymden med hjälp av modellen 

Samtliga grupper har tidigare, i lite olika utsträckning arbetat med rymden och solsystemet 

under sin skolgång. De har svårt att referera precis vad de gjorde då med hänvisning till att de 

tycker att det har passerat så lång tid emellan, men de nämner att de då har arbetat med böcker 

och arbetsblad och i viss mån tittat på film. Alla grupperna säger att de skulle rekommendera 

sina lärare att arbeta med modellen framför andra arbetssätt. Eleverna lägger olika fokus på 

varför de föredrar arbetssättet: P2 konstaterar att ”det är många som gillar att jobba med 

dator så här” vilket även bekräftas av P4 som uttrycker ”…det är roligt att jobba med 

datorn”. F4 jämför arbetet med modellen med att titta på film: ”När man tittar på film får 

man ju alla svar och så. Här får man tänka själv.” F1 hänvisar till att materialet i alla tidigare 

NTA-teman levereras i stora blåa plastlådor när hon säger: ”Och så är det kul att man har 

utvecklat detta i datorn (…) man kan ju inte stoppa in hela universum i en låda!”. P5, P6 och 

F3 uttrycker att det är positivt att arbeta med modellen i datorn då det finns möjlighet att 

studera många olika delar av rymden och att det finns så mycket fakta att ta reda på. F3 lyfter 

även fram möjligheten och fördelen till snabb uppdatering i datorn i jämförelse med tryckta 
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böcker. F6 lyfter fram fördelen med att arbeta med modellen i datorn med att det var ett lätt 

sätt att arbeta. 

Eleverna lyfter fram olika fördelar med datormodellen. Några fokuserar på att det är just det 

praktiska arbetet med datorn som är det positiva, andra menar att det finns möjlighet att lära 

sig mer med hjälp av modellen i jämförelse med andra arbetsmetoder, då det finns mycket 

fakta vilken är lätt att uppdatera. Alla är överens om att det är ett roligt och positivt sätt att 

arbeta på. 
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5 Diskussion 

Fredagen den 20 mars 2015 inträffade den största partiella solförmörkelsen i norra Europa på 

många år. I vår del av landet täcktes ca 80 % av solen av månen, nästa gång detta inträffar är 

först om 24 år. Att människan ÄR intresserad av rymden blev extra tydligt dessa dagar och 

media svämmades över av fakta kring händelsen! Hur går detta ihop sig med att många elever 

tidigt tappar intresset för undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena, vilket är tydligt i 

flera svenska undersökningar (Lindahl, 2003, Jidesjö, 2012)? Jidesjö visar att ungdomar är 

mer intresserade av det naturvetenskapliga innehåll som presenternas via media än det skolan 

undervisar om. Kanske kan det vara just hur det naturvetenskapliga innehållet presenteras som 

är nyckeln till att få fler ungdomar intresserade för området? Det finns ett tydligt behov av att 

utveckla undervisningen kring naturvetenskap och nya metoder, vilka är bättre anpassade 

efter dagens samhälle, bör prövas. Tidigare undersökningar, vilka har studerat effekterna av 

visuella modeller i undervisningen, har gjorts på äldre elever. Det krävs mer forskning med 

yngre elever för att bekräfta de tendenser som även jag ser, men att eleverna visar ett stort 

intresse för arbetssättet vilket ger dem hög motivation att lära mer, är tydligt.  

NTA-rymden bygger i hög grad på olika typer av simuleringar av den typ som beskrivs av 

Bodin (2012) som ett redskap för att undersöka ett fenomen. Eleverna styr simuleringarna 

med ett antal digitala verktyg och får på detta vis direkt återkoppling på sitt agerande. När 

programmet inte svarar med vad eleverna förväntar sig har de möjlighet att agera därefter, 

vilket eleverna i min undersökning även utnyttjade. De testade, diskuterade och testade igen 

tills de var nöjda med det resultat de fick fram. En viktig komponent till att känna hög 

motivation inför ett arbete är just möjligheten att själv kontrollera och påverka utgången av 

resultatet (Gärdenfors, 2010).  

Eleverna närmade sig datorn och modellen på olika sätt. F1 och F2, P1 och P2 samt P5 och P6 

tvekade inte på något sätt och arbetade vid datorn på ett tillsynes bekvämt och hemvant sätt. 

De undersökte och använde modellens funktioner och agerade utefter vad de olika 

simuleringarna svarade på deras sätt sköta programmet. Störst tvekan visade F3 och P3 men 

även F4 och F5 var till en början mycket försiktiga. Jag inser att detta kan ha varit en 

avgörande faktor kring eleverna uppfattning om arbetet med modellen, då vana vid att arbeta 

med datorer absolut underlättar hanteringen av modellen. Även om de flesta elever idag har 

tillgång till datorer båda i skolan och på fritiden så kan det inte förutsättas att alla är lika vana 

vid hanteringen av utrustningen. Detta stämmer väl överens med Koh m.fl. (2010) vilka 



28 
 

 

menar att skillnaden i resultat för studenterna i undersökningen kring 3D-animationer delvis 

kan förklaras med skillnaden i förkunskaper i IT; något som jag alltså menar kan vara en 

påverkande faktor även i min undersökning. Samtliga elever i min undersökning uttrycker 

dock att de uppskattade arbetet med datorerna och att de gärna skulle fortsätta att arbeta på 

detta sätt, detta alltså oberoende av tidigare erfarenheter av arbete med datorer i skolan eller 

hemma. Modellen, med dess innehåll och möjlighet till interaktivitet, överbryggade eventuella 

svårigheter med hanteringen och triggade igång elevernas vilja att arbeta vidare med rymden. 

Eleverna var i förväg informerade att de skulle arbeta tillsammans, men det är ändå inte alltid 

så lätt. De båda grupperna med en pojke och en flicka hade tydligt svårast att kommunicera 

tillsammans. I båda dessa grupper så arbetade eleverna väldigt tyst och pratade med varandra i 

väldigt liten utsträckning. Då jag inte känner eleverna vet jag inget om hur de är i andra 

sammanhang. Det var dock tydligt att de inte var vana vid att arbeta tillsammans i just denna 

parkonstellation, vilken var utsedd av deras lärare, och att de inte fullt ut kände sig bekväma i 

situationen. Detta kan återspegla sig i resultaten om hur de resonerade eller bristen på 

resonemang, hur de löste uppgifterna tillsammans och hur de tolkade sina svar. I de ”rena” 

flick- respektive pojkgrupperna pratade eleverna mer med varandra och de diskuterade i högre 

grad sina lösningar på uppgifterna.  

Jag kan med resultaten av min undersökning inte säga något om att modellen leder till högre 

måluppfyllelse enligt den gällande läroplanens, LGR11, uppställda kunskapskrav (Skolverket, 

2011). Det är den allt för liten till, men resultaten visar på att en större undersökning med 

även kontrollgrupper är motiverad.  Eleverna uttrycker möjligheten till ökade kunskaper och 

fördjupad förståelse själva, bland annat genom att jämföra arbetet med modellen med att titta 

på film. Flickan F3 menade att modellen hjälpte henne att tänka mer själv i jämförelse med 

film där fakta presenteras som de svar som gäller. Modellen lockar eleverna till att undersöka 

vidare och att testa mer än vad som krävs för att lösa en enskild uppgift. Detta är mycket 

positivt enligt Wieman m.fl. (2008) då det är just det egna undersökandet som stöder 

inlärningen vid arbete med datoranimerade simuleringar. Detta fria undersökande 

underlättade för eleverna senare då de redan visste hur de skulle kunna lösa nästa uppgift med 

kunskaper de genererade under de mer fria formerna av arbetet.  

En farhåga kan vara, precis som hos lärarna i undersökningen kring algodoo (Bodin, 2013), 

att eleverna vid fritt arbete vid datorerna mer leker och testar, än att arbeta med de givna 

uppgifterna. Min undersökning visar dock att det fria arbetssättet gynnar inlärningen på ett 
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positivt sätt då det ger eleverna möjlighet att lära mer än vad som krävs för varje enskild 

uppgift vilket kan utnyttjas vid ett senare tillfälle. Samtliga elever arbetade dessutom med alla 

givna uppgifter, så det fria undersökandet ledde inte heller till att de hoppade över någon 

uppgift. 

Flera av eleverna resonerade med varandra kring de resultat de fick fram med hjälp av 

modellen, men de hade ibland svårt att avgöra om svaren var relevanta och riktiga i 

sammanhanget. Jag såg att det fanns tendenser till att några av eleverna snabbt, utan att 

reflektera började skriva av svar de uppfattade sig ha hittat på uppgifter, utan att riktigt förstå 

vad det var de antecknade. Särskilt tydligt blev detta när de arbetade med att mäta avstånd 

mellan Mars och övriga objekt i solsystemet. Avståndet angavs i tre olika enheter, där 

avståndet i AU angavs först. Endast en av de undersökta grupperna (P1 och P2) stannade upp 

vid denna uppgift för att fråga mig om vad detta betydde. Då de aldrig tidigare hade stött på 

enheten AU och avståndet i km ger ett väldigt stort tal valde pojkarna att svara i ljusminuter. 

Övriga grupper svarade alla i AU, trots att jag är övertygad om att de egentligen var lika nya 

inför begreppet som P1 och P2. Modellen kan på ett sätt ”lura” eleverna till att de får fram 

korrekta svar genom att den på ett sätt ger feedback. Svaren måste dock sättas i relation till 

uppgiften och om eleverna har använt rätt strategi när de utfört simuleringen med hjälp av 

modellen. Detta menar jag att några av eleverna hade tydliga svårigheter med.  

Ett av de svåraste områdena i astronomiundervisning är att förstå ur vilken synvinkel man 

studerar rymden, samt att sätta de enorma avstånden i rätt proportioner (Rådbo, 1996, 

Andersson, 2008). Att använda sig av modeller kan underlätta förståelsen för dessa områden 

(Schoultz m.fl, 2001). Jag ser även i min undersökning att några av eleverna har vissa 

svårigheter att sätta sig in i de perspektiv modellen presenterar. Två av flickorna tolkar bilden 

av solsystemet till att vara en galax och en av pojkarna säger sig tro att det är en spiral. 

Kanske blandar de ihop begrepp de hört i andra sammanhang, (spiral kan även den härledas 

till sprialgalax då Vintergatan och Andromedagalaxen, Vintergatans ”granne”, är 

spiralformade), men då skillnaden mellan en galax och vårt solsystem är så enormt stora bör 

det uppmärksammas. I modellen studeras solsystemet i ett ”utifrånperspektiv”, hela 

solsystemet kan observeras samtidigt som om vi befann oss utanför solsystemet i rymden. 

Detta förstår de flesta av eleverna i min undersökning, men det kan ha varit det som ställer till 

det för de eleverna som inte tolkar modellen till att vara just vårt solsystem. Deras eget 

perspektiv i verkligheten på jorden gör att de exempelvis inte kan se vår egen planet, utan 
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enbart studera (om de har tillgång till teleskop vill säga) det som finns längre bort. Modellen 

kan till viss del hjälpa eleverna att se rymden ur olika perspektiv men kan inte helt överbrygga 

mellan verkligheten och den simulerade bilden. 

Av det jag sett i min undersökning är det tydligt att Digitala NTA-rymden inte kan ses som ett 

självinstruerade läromedel där eleverna arbetar fritt med de färdiga uppgifter som finns 

inlagda i modellen. Modellen ger feedback, men talar inte om vad som är rätt eller fel och 

talar inte om för eleverna om de löser uppgifterna på ett korrekt sätt. Detta är dock en del som 

kommer att vara vidareutvecklad när modellen är färdig för att användas fullt ut. Digitala 

NTA-rymden kommer precis som övriga NTA-teman ingå i ett kompetensutvecklingsprogram 

för lärare där det ingår minst en dags utbildning i varje tema för att ge behörighet till att arbeta 

med det. För att arbeta med just denna modell kommer det att krävas fortbildning för läraren 

både i hanteringen av modellen samt i grundläggande astronomi. Detta för att ge lärarna bättre 

förutsättningar för att möta eleverna där de är i sin kunskapsutveckling på bästa sätt. Detta 

ligger väl i linje med Petrusdottirs (2012) resonemang om att lärarnas kompentens inom 

ämnesområdet är minst lika viktig som kvaliteten och utseende på den digitala resursen.  

I jämförelse med upplevelsen i ett planetarium så kan NTA-rymden inte åstadkomma den 

vackra storslagenheten av stjärnhimlen en mörk vinternatt. I planetariet finns dessutom alltid 

en kunnig guide eller pedagog som handleder och förklarar de olika fenomenen, då det 

uppstår oklarheter finns det möjlighet att direkt ställa frågor och få svar. Det finns dock andra 

fördelar med NTA-rymden såsom interaktivitet för eleverna och möjlighet till djupare 

undersökningar av fler fenomen, vilka inte kan projiceras med planetariets projektor. En stor 

styrka menar jag är att det blir så mycket större tillgänglighet för fler elever att fördjupa sig i 

universums hemligheter, då den digitala resursen går att använda över hela landet och inte 

begränsas till de fåtal platser där det finns ett planetarium. 

Jag vill tydliggöra att jag är medveten om min eventuella påverkan av resultaten i 

undersökningen i form av en positiv förväntan när det händer något annorlunda. Eleverna kan 

känna sig uppmanade att uttrycka positiva svar om modellen då de har fått möjligheten att 

pröva något vid sidan av den ordinarie undervisningen. Jag får enbart positiva svar när jag 

ställer frågan om vad de tycker om att arbeta med modellen. Observationerna bekräftar dock 

det positiva eleverna uttrycker då flera spontana reaktioner framkommer. F1 fnissar nöjt när 

hon arbetar och P1 sitter och nynnar glatt. Även P3 som till en början var mycket passivt 

avvaktande säger att han tycker att det var roligt och spännande, något som även syntes när 
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hans engagemang tydligt ökande under lektionen tills att han i slutet av lektionen inte släppte 

taget om musen.  

Det finns ett behov av att utveckla undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena, forskning 

visar på att inre motivation är en viktig pusselbit för inlärning där olika undervisningsmetoder 

kan vara en nyckel för ökad förståelse. Vi lär oss alla på olika sätt och skolan måste ta hänsyn 

till detta. Undervisningen skall baseras på dokumenterad erfarenhet och vetenskaplig grund. 

Det behövs ytterligare forskning för att studera hur yngre elevers motivation och förståelse 

påverkas av att arbeta med digitala simuleringsmodeller, men resultatet av denna 

undersökning talar för att NTA-rymden kan vara ett bra komplement i astronomiundervisning 

för yngre elever i grundskolan.  
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Bilaga 1 

December 2014 

Hej 

Jag heter Maria Sparf och arbetar sedan nio år tillbaka som pedagog på Upptech, Jönköpings 

Science center. Vid sidan av arbetet läser jag på Masterprogrammet i pedagogiskt arbete vid 

Linköpings universitet.  Under hösten påbörjar jag mitt arbete med att samla material till min 

magisteruppsats. Den kommer i huvudsak handla om hur man kan använda sig av datorstödd 

visualisering vid undervisning i astronomi. Jag kommer därför vid några tillfällen att besöka 

klassen och arbeta tillsammans med några elever kring ett material som är under framtagande 

av NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla). Läs mer om NTA på 

www.ntaskolutveckling.se. 

Jag kommer vid dessa tillfällen filma eleverna och kort intervjua dem kring arbetet vid 

datorerna. Det insamlade materialet kommer att användas av mig och mina handledare för att 

ligga till grund för min uppsats och behandlas helt anonymt, inga enskilda elever kommer att 

utpekas med varken namn eller skola. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas under tiden 

det pågår. För att genomföra detta behöver jag ert och barnets godkännande att vara med vid 

studien. 

Vill du veta mer innan du bestämmer dig så kontakta mig gärna: 

maria.sparf@jonkoping.se 

Med vänliga hälsningar Maria 

 

 

 

Jag kan tänka mig att vara med och bli filmad när jag arbetar: 

 

Elevens 

underskrift:__________________________________________________________________ 

 

Jag godkänner att mitt barn deltar i undersökningen: 

 

Målsmans 

underskrift:________________________________________________________________  

http://www.ntaskolutveckling.se/
mailto:maria.sparf@jonkoping.se
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 Bilaga 2 

Träningsfas verktygslådan: 

Inleds med gemensam genomgång av modellen och verktygslådan. Visa med projektor om möjligt 

 Jag förstår hur jag ska mäta avståndet mellan himlakroppar. 

 Jag förstår hur jag ska äta årets längd. 

 Jag förstår var jag hämtar fakta om planeten. 

Genomförandefas verktygslådan: 

 

 Det var lätt att hitta uppgiften.  

 Jag förstod vad uppgiften gick ut på. 

 Det var lätt att mäta avståndet från Mars till solen. 

 Det var lätt att mäta avståndet från Mars till jorden. 

 Det var lätt att mäta Mars-årets längd. 

 Det var lätt att hämta fakta om planeten. 
 

De här verktygen var svåra (hur var de svåra) att jobba med: 

 Avståndsmätare 

 Klocka 

 Fakta 

Allmän hantering: 

 Det är lätt att zooma in och ut. 

 Det är lätt att titta på Mars från olika håll. 

 Det är lätt att hitta Mars i Solsystemet. 
 Hur gjorde du för att hitta Mars? 

 Det är lätt att hitta jorden i Solsystemet. 
 Hur gjorde du för att hitta Jorden? 

 Det är lätt att hitta solen i Solsystemet. 
 Hur gjorde du för att hitta solen? 

 

Test av ramberättelse 

Astras och Kosmos rymdäventyr 

Astra och Kosmo bor på planeten Plexo där de arbetar på en resebyrå. De får i uppdrag att åka ut 

bland galaxerna för att hitta nya spännande resmål som invånarna på Plexo kan åka till. De styr sitt 

rymdskepp mot den intressanta galaxen Vintergatan, kopplar in SÄL-motorn (Snabbare-Än-Ljuset-

motor) som används för att åka väldigt långa sträckor och drar iväg. Väl framme vid Vintergatan 

snappar de upp signaler från vårt Solsystem och bestämmer sig för att åka dit. När de sveper in i 

Solsystemet och ska sakta ner farten händer något med SÄL-motorn. SÄL-motorn går sönder och 

delarna sprids ut över hela Solsystemet. Astra och Kosmo lyckas nödlanda på Jorden. De märker att 

rymdskeppet blivit helt urladdat vid nödlandningen och kan inte åka därifrån förrän batterierna har 

laddats. Astra och Kosmo har nu några viktiga saker att ta hand om för att komma hem igen:  
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1. De måste ladda batterierna så att rymdskeppet kan lämna Jorden. De har solpaneler och 
behöver ställa in dem så att de bäst tar tillvara energin från solen så att batterierna kan 
laddas. 

2. För att kunna åka hem till Plexo behöver de också laga SÄL-motorn. De misstänker att 
delarna hamnat bland de andra planeterna och behöver åka runt och samla ihop dessa. 

3. Eftersom deras uppdrag vara att undersöka spännande resmål ska de samla information om 
både Jorden och de andra himlakropparna i närheten som kan användas till resebroschyrer, 
TV-program, tidningsreportage, radioteater, och berättelser. 

4. Därefter kan de åka den långa spännande vägen hem till Plexo genom galaxer, förbi svarta 
hål och födelseplatser för nya stjärnor. 

 

Feedback på ramberättelsen 

Var den spännande?  

1 betyder inte spännande alls 

5 betyder att den var mycket spännande 

 

Var den krånglig och svår att förstå?  

1 betyder att den var krånglig 

5 betyder att den inte var krånglig alls.  

 

Vilket ord tycker du passar bäst in på storyn 

1. Spännande 

2. Barnslig 

3. Tråkig 

4. Otäck  

5. Rolig 
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Bilaga 3 

Intervjumall- huvudundersökning: 
 

Vad tyckte du om att arbeta med planeten Mars på det här sättet? 

Varför då? 

Var det något som var svårt? 

Har du arbetat med rymden tidigare? 

Om du skulle arbeta vidare med rymden. Hur skulle du föredra att arbeta då? 

 

 

 

 


