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Abstract 
 
Varför kan vi som vuxna inte mer om rymden? Varför verkar det ibland som om barn i 

årskurs tre vet mer? Dessa frågor ledde oss in på ämnet för vår uppsats. Är det så att skolans 

undervisning bygger på ytinlärning och att kunskap inte befästs på bästa sätt? Denna uppsats 

försöker visa hur undervisning skall ske för att förståelse skall uppnås och kunskap om 

rymden ska befästas och finnas kvar. Vår litteraturgenomgång visar hur viktigt det är att 

förstå hur inlärning sker. Vår egen undersökning visar att kunskap om rymden inte ökar med 

åldern, ska man generalisera kan man alltså påstå att vi inte får mer kunskap och erfarenhet 

kring rymden än vad vi har som 11-åringar.   

 

Ämnesord: Minnet, rymden, erfarenheter, inlärning 
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund  

Alla som arbetar med barn eller varit elever själva vet att mycket kunskap försvinner. Man 

tröstar sig med att kunskapen finns kvar någonstans och lättare kommer fram vid nästa 

inlärningstillfälle. Men ska man nöja sig med det. Kan man påverka inlärningen så att man får 

behålla mer kunskap och får djupare förståelse? Svingby (1985) visar i sin undersökning där 

hon ger 100 rektorer ett prov som motsvarar en nivå på årskurs sju gällande naturvetenskap. 

Rektorerna visar förbluffande dåligt resultat. Svingby kritiserar med sin undersökning sättet 

för inlärning i skolor. Det handlar för mycket om ytlig inlärning och inlärning inför prov. 

Kunskaperna befästs inte tillräckligt och används inte och faller därför i glömska.  

 

1.2 Syfte  

 Vi vill med vårt arbete undersöka hur barns lärande går till. Vårt syfte är närmare bestämt hur 

man som lärare gör för att barn ska behålla kunskap och kunna använda den i olika 

sammanhang. Vi har valt att utgå från skolämnet ”rymden”, dels för att det är ett bra exempel 

på hur kunskap vidgas och fördjupas men också för att barn ofta är intresserade av ämnet även 

utanför skolan. Det är också något vi blivit mycket intresserade av på vår mycket intressanta 

kurs om rymden som vi gick förra terminen på högskolan under vår lärarutbildning. Vi kände 

att vi då fick kunskap som vi egentligen redan borde ha haft. 

 

Alla har vi hört den eviga historien om gymnasieläraren som undrar varför inte barnen fått 

den kunskap på högstadiet som de borde och högstadielärarna som suckar över 

kunskapsluckorna från mellanstadiet o s v. Vi tror inte att bristerna finns hos barnen eller hos 

lärarna på de olika stadierna. Kunskap faller ur vårt medvetande även om  det finns kvar 

någonstans hos oss och det är helt naturligt. Men den ska tas fram igen i ett nytt sammanhang 

och i ljuset av nya erfarenheter. Vi vill alltså undersöka hur lärande sker och befästs. En 

förutsättning för denna tanke tror vi är att man tänker ämnesintegrerat. Med det menar vi att 

pedagogen har en helhetssyn på lärande och kunskap. 
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1.3 Förankring i styrdokument 

Här finner vi förankring och stöd för vårt examensarbete.  

 

I Lpo 94 (Skolverket 1994) står att läsa:  
”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inritas på 

att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till 

en helhet. Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 

varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och 

den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och 

utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet.(s.8)”  

 

Vi citerar ur Lpo 94: 
 
Mål att sträva mot: 

Tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap 

för livet (Lpo94, s 12) 
 

Mål att uppnå i grundskolan: 
Känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom det naturvetenskapliga, tekniska, 

samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnesområdena (Lpo94, s12). 

 

I grundskolans kursplaner för naturorienterade ämnen kan man läsa: 
Naturvetenskap har vuxit fram ur människans behov av att finna svar på de frågor, som rör den egna 

existensen, livet och livsformerna, platsen i naturen och universum. Naturvetenskap utgör därvid en 

central del av den västerländska kulturen. Utbildningen skall bidra till samhällets strävan att skapa hållbar 

utveckling  (Skolverket, s 46). 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. 
Eleven skall 

-    ha kunskaper inom några naturvetenskapliga områden, 

- känna till några episoder ur naturvetenskapens historia och därigenom ha inblick i olika sätt att förklara 

naturen, 

- ha kunskap om hur människans nyfikenhet inför naturvetenskapliga fenomen lett till samhälleliga 

framsteg (Skolverket, s 49).  
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I kursplanen för naturkunskapen för årsklass nio fann vi endast en punkt som stämde med vårt 

examensarbete och det är: 
Eleven skall 

 - ha kunskap om universums, jordens, livets och människans utveckling. 

 

Likaså i kursplanen för naturkunskap A för gymnasiet fann vi också endast en punkt som 

stödjer vårt examensarbete och det är: 
Eleven skall 

 - ha kunskap om den naturvetenskapliga världsbildens framväxt samt universum och jordens historia 

 

1.4 Frågeställningar  
 
Våra frågeställningar är: 
 
Vad kan människor i olika åldrar om rymden? Hur och när har de fått den kunskapen? 
 
Hur väcks och vidhålls barns intresse och kunskap för universum? 
 
Hur tänker praktiserande lärare kring hur barn lär sig? 
 
Hur stor betydelse har samarbete och samlärande? 
 
Har skapande och praktiskt arbete stor betydelse för förståelse och inlärning? 
 

1.5 Metod 

I vårt examensarbete har vi valt att undersöka vad elever i olika åldrar samt en grupp vuxna 

kan om rymden men också hur de har fått den kunskapen. För att ta reda på detta ska vi 

genomföra en kvalitativ undersökning med hjälp av en enkät med frågor som rör ämnet och 

även intervjuer med verksamma pedagoger på de olika nivåerna i skolan för att få se deras syn 

på lärandet och hur de tycker att man bäst främjar det (se bilaga 1). Med kvalitativ forskning 

menar vi: 

 
Enligt Widerberg (2002) innebär kvalitativ undersökning följande: 
 

Kvalitativ forskning syftar till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper. Den söker primärt efter 

fenomenets innebörd eller mening. Den kvalitativa forskningen ställer frågor av typen: ”Vad betyder 

fenomenet?” och ”Vad handlar det om?” till skillnad mot den kvantitativa metoden som ställer frågor av 

typ: ”Hur vanligt är fenomenet?” och ”Vad är sambanden ?” (Widerberg, s 16). 
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2. Inlärning  
 

2.1 Teorier och tänkare 

Vi kommer att behandla lärande som bygger på konstruktivistiskt och socialkonstruktivistiskt 

synsätt. Konstruktivismen inom pedagogiken har främst präglats av Piagets tankar. Piaget 

(1896-1980) studerade barns inlärning genom strukturerade intervjuer. Bl.a. ansåg Piaget att 

barns och ungdomars tänkande kan ses som en parallell till hur tänkandet utvecklats hos 

mänskligheten, historiskt sett d.v.s. att t.ex. att människor tidigare trodde jorden var platt 

motsvaras av ett utvecklingsstadium hos barn då de också uppfattar saker på det sättet de 

konkret ser det. Det ser ju faktiskt ut som jorden ligger platt och stilla och att solen går upp 

och ner. Piaget menade att man konstruerar sin kunskap av erfarenheter. Han menar om 

människan upplever att tidigare kunskap som han/hon har om något inte stämmer, då börjar 

han/hon arbeta på att få ny förståelse så det åter blir jämvikt i förståelsen av saker och ting 

vilket då leder till att kunskapen återigen stämmer. Människan har alltså en förförståelse av 

något och kommer inte som ett oskrivet blad inför ny kunskap. Piaget tänkte sig en ganska 

strikt stadieindelning för barn och ungdomars intellektuella utveckling (Stensmo, 1994). 
 

Vygotskijs (1896-1934) teorier kring inlärning är konstruktivistisk men Vygotskij pekar på 

språket och det sociala och kulturella sammanhangen och det leder till socialkonstruktivism. 

Han lägger inte tyngdpunkten på strikt stadieindelning utan menar att kunskap och förståelse 

fås genom samspel med andra och samspel med omvärlden samt inre mentala processer. Han 

menar att inlärning är en social aktivitet. Han har stor betydelse i nutida pedagogik bl.a. för 

hans tankar om samlärande. Han menar att individen har en möjlig zon för inlärning. Enkelt 

uttryckt är zonen skillnaden mellan dit man kan nå med hjälp av annan och dit man kan nå på 

egen hand att själv behärska där ligger utvecklingszonen (Pramling m.fl.2000). 

 

Dewey (1859-1952) lade tyngdpunkten på sammanhang och meningsfullhet. Det funktionella 

i lärandet. Hans begrepp ”learning by doing” är det mest kända av honom. Med det menar han 

att individen aktivt lär sig något genom praktiskt arbete eller aktivt tänkande och 

förhållningssätt till kunskapen. Han ser utbildningen och lärande som en del i livet och inte 

som något för att skaffa sig kompetens för framtida behov. 
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2.2 Sammanhang och meningsfullhet 

Gunvor Selberg (2001) sammanfattar i några punkter vad som leder till lärande och djupare 

insikter i form av mer beständiga kunskaper och ökad lust att lära. Hon poängterar 

elevinflytande. Hon skriver att eleven ska få 

 

 känna tilltro till sin egen förmåga att utveckla sig själv och andra i samhället 

• bygga på sina tidigare erfarenheter och kunskaper 

• aktivt deltaga i arbetet med att initiera, planera, genomföra, bearbeta och 

värdera lärande i skolan 

• tid att arbeta med sina frågor och reflektera över sina erfarenheter 

• lära sig från många källor 

• göra egna observationer och upptäckter. 

 

Hon refererar till Dewey som menade: ”Det är genom aktivitet i förhållande till stoffet som 

eleven når kunskap.” (Selberg 2001, s.49). Christer Stensmo (1994) skriver om Deweys 

tankar kring utbildning. Dewey menar att utbildning måste sträva mot framtiden. 

Utbildningen menar han ska producera en framtid snarare än att reproducera det förgångna. 

Men han betonar också den kulturella kontinuiteten med det förflutna. ”Utbildningen förenar 

individ och samhälle; föränderliga individer utvecklar samhället och ett föränderligt samhälle 

utvecklar individerna” (Stensmo 1994, s.183). Deweys tankar om ”learning by doing” har haft 

stor betydelse för pedagogikens utveckling. Dewey anser att eleven skall vara aktiv i 

undervisningssituationer. Han menar att eleverna är motiverade av fyra behov eller intressen: 

Ett socialt behov av gemenskap, en nyfikenhet att utforska, en lust att skapa och tillverka och 

ett estetiskt intresse.  

 

 Björn Andersson (2001) har med sin bok ”Elevers tänkande och skolans naturvetenskap” i 

princip gjort en handbok för lärare som anammar en socialkonstruktivistisk syn på lärande. 

Mycket pedagogiskt visar han i avsnitt, där han behandlar olika naturvetenskapliga områden, 

hur elevers förförståelse ofta ser ut och hur den ofta skiljer sig från skolans bild. Man har 

alltså olika utgångsläge vilket gör det svårare för eleven att förstå det nya, se exempel nedan. 

Barnets utgångspunkt liknar däremot ofta tidigare historiska uppfattningar. Björn Andersson 

har inspirerat Hans Persson att arbeta socialkonstruktivistiskt. Persson (2000) beskriver ett 

NO-projekt på ett högstadium i Bagarmossen. Han skriver att han kände att lusten för NO inte 
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fanns hos eleverna och till slut inte heller hos honom själv förrän han radikalt ändrade 

undervisningen. Han och arbetslaget började arbeta utifrån barnens begrepp. De blev 

stimulerade att bli nyfikna på olika fenomen genom att få prova. Man arbetade också mycket 

praktisk, lustfyllt och skapande. När eleverna läste människokroppen konstruerade eleverna 

tillsammans med läraren en kropp med tarmar och organ av tyg. Ett roligt kreativt sätt att 

arbeta och som ger möjlighet till förståelse för eleverna. Elevernas arbeten har haft mottagare 

och utställningar och föreläsningar av elever anordnas. Som Persson skriver: ”Man hör ibland 

lärare säga att ‘man har ofta inte förstått ett visst ämnesområde ordentligt förrän man tvingats 

undervisa om det’, d.v.s. förklara det för andra.”  (Persson, 2000, s. 23 ). 

 

Säljö (2000) skriver att kunskaper är något man använder i sitt handlande och med vars hjälp 

man löser problem och klarar av olika situationer. Han påpekar att varje användning av 

kunskap är en kreativ och skapande process där man använder tidigare erfarenhet. Barns 

tidigare erfarenheter finns alltid med i lärandet och barnets tänkande förändras med varje ny 

kunskap (Doverborg m.fl. 1995). 

 

2.3 Vad säger litteraturen om barn samlärande 

I boken ”Barns samlärande” Pramling m.fl. 2000) behandlas vikten av barns samarbete för 

förståelse. Pedagogens inställning och tillåtande till detta har alltså stor betydelse för 

inlärningen. De skriver ”Läraren måste visa att lärande inte enbart sker då det är tyst i klassen 

och då läraren talar, utan att samtal och diskussion i klassrummet, i förskolan, på raster o.s.v. 

är betydelsefulla eftersom det sker något i dialogen mellan människor.” (s 100).  Barn skall 

ges möjlighet att utveckla sin förmåga att samarbeta och ha ett samlärande enligt läroplanen. 

Pramling menar med sin utvecklingspedagogik att barn skapar sin kunskap genom att 

samspela med andra människor och med sin omgivning. 

 

Författarna skriver om tre olika begrepp för samlärande. Dessa är Peer tutoring, Cooperative 

learning och Peer collaboration. Peer tutoring som innebär att ett barn är mer kunnigt än det 

eller de andra och så att säga överför sin kunskap. Det innebär ju inte att det kunniga barnet 

inte får ny förståelse. Tankarna går tillbaka till Vygotskijs teori om zonen för möjlig 

utveckling dvs. det som ett barn är i stånd att lösa i en samarbetssituation med läraren eller en 

mer kunnig kamrat klarar barnet senare att utföra självständigt. Cooperative learning är ett 

samlingsbegrepp för olika former av strukturerat elevsamarbete. Det handlar om samarbete 
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med små grupper av elever t ex fyra till fem stycken. Var och en bidrar för att lösa problemet 

eller uppgiften de fått. De kan ha givna roller i gruppen som t ex ordförande och sekreterare.  

Ofta ska uppgiften redovisas av hela gruppen. Det vill säga strukturerat grupparbete. Peer 

collaboration innebär att nybörjare arbetar tillsammans med uppgifter som är helt nya för alla. 

Barnen är alltså, enligt författarna, på samma kunskapsnivå.  Det bygger på Piagets teorier att 

samarbete mellan barn medför att en intellektuell process startar där barnet får respons på sina 

tankar och idéer och barnet kan använda denna nya kunskap sen i andra sammanhang.  

 

2.4 Minnet 

Man kan fundera på hur minnet fungerar. Vad minns man av det man lärt? Minnet kan 

fungera på många olika sätt. Som exempel kan man ibland ha starkt detaljminne. T ex när 

man minns en replik eller en enskild händelse. Då har detaljen betytt så mycket för en själv att 

man minns det, men man kan glömma sammanhanget runt detaljen. Vanligast är ju dock att vi 

minns sammanhangen och händelser i stora drag som en helhet. Det finns ju också avsiktlig 

minnesträning av detaljer t.ex. namn och nummer. Då använder sig individen av knep för att 

finna struktur i inlärningen. T.ex. hitta ett mönster i en sifferkombination eller gör 

minnesramsor. Många lär sig på ett ytligt sätt t.ex. genom utantillinlärning ända upp till 

universitetsnivå där stoffet till slut blir så omfattande att denna strategi blir omöjlig. Till slut 

tvingas man ändra strategi och förstå det man t.ex. ska läsa. Skolsystemets krav och 

förväntningar på individerna är högt upp i årskurserna inriktat på kvantitativ kunskap som kan 

leda individerna till ett inlärningssätt som är ytligt. (Dahlgren m.fl. 1999). 
 

2.5 Förståelse av vad man lär 

I boken ”Inlärning och omvärldsuppfattning” skriver författarna (Dahlgren m.fl. 1999) om 

vikten av att förstå elevens förföreställning för att kunna konstruera vidare med ny kunskap. 

Det är helt enkelt en förutsättning för inlärning. Författarna menar att det finns en kvantitativ 

överbelastning av kursplaner som innebär att kunskapskravet blir så omfattande att man inte 

hinner med inlärningen d.v.s. det handlar ofta om mekanisk inlärning utan förståelse och som 

sen glöms bort. Författarna menar också att sociala arbetsformer är att föredra där lärarens 

funktion mest handlar om planering och handledning. De anger främst skälet till att det är i 

den formen som kunskapen sen ska brukas. Författarna nämner också innehållets 

meningsfullhet d.v.s. för eleven som självklart utgör en del av motivationen som ju har stor 

betydelse vid inlärning. 
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Börje Ekstig (1991) behandlar i sin uppsats ”Naturvetenskapens historia i undervisningen” 

konstruktivismen. Kort handlar den konstruktivistiska kunskapssynen om att elever ses som 

aktiva tänkare som konstruerar sin egen förståelse. Eleven konstruerar alltså kunskap. I den 

processen utgår man från vilken föreställning man redan har, s.k. förföreställningar. Dessa är 

svåra att förändra och för att eleven ska förändra den måste ju en tanke väckas om att den inte 

håller. Något stämmer inte. Han skriver också om att i denna process är ju nyttan av den nya 

föreställningen viktig. Läraren bör alltså dels ha en föreställning om elevernas 

förföreställningar för att kunna förstå hur eleverna tänker och också ge utrymme för eleverna 

att diskutera med varandra och pröva sina föreställningar med t.ex. experiment. Ekstig 

resonerar vidare om hur man kan hitta elevernas förföreställningar i tidigare historiska 

uppfattningar. Då kan man hitta eleverna och leda dem vidare liksom vetenskapen gått vidare. 

Det blir också tydligt för eleverna att den första sanningen kan förändras. Han skriver: ”Som 

vi sett betraktar konstruktivister inlärning som begreppsmässig förändring. För att initiera en 

sådan kan man tänka sig att eleverna får ta del av de argument som tidigare i historien 

användes av forskare inför situationen att förklara ett naturfenomen.” (s.15) Ekstigs 

resonemang bygger ju bl.a. på Piagets teorier om att människan har en inbyggd vilja att förstå. 

Vi försätter oss i situationer som vi inte förstår och den jämvikt som vi hela tiden eftersträvar 

rubbas och vi måste bilda nya begrepp. Överensstämmer inte den föreställningen vi har med 

vad vi t.ex. ser genom ett experiment så arbetar vi med att ändra föreställningen så att vi 

uppnår jämvikt. Tankestrukturerna ändras med utveckling och erfarenhet. (Andersson, 2001).  

 

Piaget menade ju med sin utvecklingspsykologi att barn tänker annorlunda i olika åldrar och 

stadier, d.v.s. skillnaden mellan t.ex. en femåring och femtonåring när det gäller vad man kan 

inte behöver vara den väsentligaste skillnaden utan sättet att tänka. Piaget byggde sin 

forskning på strukturerade intervjuer. Bl.a. var ett av ämnena hur barn tror att solen, månen 

och stjärnorna har uppkommit. De yngre barnen sökte en konkret förklaring. Någon eller 

något hade tillverkat himlakropparna. I nästa stadium märktes ett blandat tänkande. Där man 

både hade ”naturliga” förklaring, ibland felaktiga, men också hade kvar sina 

tillverkningsteorier för att i sista stadiet förklara fenomenen mer naturvetenskapligt. Piaget 

drog slutsatsen genom sin forskning att den kognitiva utvecklingen avslutas vid ca 15 års 

ålder. Då har man nått ett stadium som han kallade ”de formella operationernas stadium” , 

d.v.s. kan tänka hypotetiskt och inte vara bunden till konkreta faktiska händelser. I det stadiet 

kan man använda sig av ett kombinatoriskt tänkande där en mängd variabler och antaganden 

kan ingå. Marton och hans medförfattare menar att den kognitiva utvecklingen fortsätter.  
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Bl.a. beroende på att tänkandet fungerar olika hos olika individer vid olika uppgifter. De 

hänvisar till William Perry som har gjort undersökningar om kognitiv utveckling i vuxen 

ålder. Han menar att en avgörande faktor för vad och hur man lär är vilken uppfattning man 

har om vad kunskap är och vad den används till. Perry menar att det finns ett stadium där man 

uppfattar kunskap som en samling rätta svar, en slags kvantitativ syn på kunskap. Då handlar 

det mycket om memoring liknande ytinriktad inlärning. Perry tar som exempel på hur detta 

stadium lämnas av t.ex. studenter som ställs inför såna mängder fakta att lära in att de till slut 

finner att de måste förstå sammanhangen och knyta ihop sin kunskap för att kunna använda 

och behålla den. (Dahlgren m.fl. 1999).  
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3. Empiri. 
I vårt examensarbete har vi valt att undersöka vad barn kan om rymden och hur de har lärt sig 

det. För att försöka kunna se helheten i läroprocessen har vi genomfört vår undersökning på 

sex olika grupper men eftersom det är sådan stor spännvidd på åldrarna insåg vi ganska snabbt 

att vi var tvungna att anpassa undersökningen efter varje grupp där den skulle genomföras. 

Grupperna som vi genomfört undersökningen på är:  

 

 elever i årsklass ett. 

 elever i årsklass tre. 

 elever i årsklass fem. 

 elever i årsklass nio. 

 en grupp gymnasiestudenter i åldrarna 16-19 år. 

 en grupp vuxna på en arbetsplats i åldrarna 20 år och uppåt. 

 

Avslutningsvis för att få en så bra översikt om lärandet som möjligt har vi har också 

genomfört intervjuer med verksamma pedagoger där vi bl a undersöker hur deras syn på 

lärandet är och hur de anser att man bäst främjar det som pedagog. 

 
3.1 Metod och material. 

Som utgångspunkt hade vi en enkät med frågor som rör rymden (se bilaga 1) och det är den 

som vi har anpassat efter gruppen där undersökningen har genomförts.  

 

Eleverna i årsklass ett fick en reviderad upplaga av enkäten (se bilaga 2) p.g.a. att den 

ordinarie enkäten består av 22 frågor vilket vi anser är för många för att en sjuåring ska kunna 

svara lika entusiastiskt på alla frågor. Urvalet av frågorna i den reviderade enkäten styrdes 

helt av de frågor som vi fått om rymden under våra VFU perioder. När undersökningen skulle 

genomföras gjorde vi den muntligt eftersom de flesta elever ännu inte kunde läsa och för att 

läsningen inte skulle hindra deras glädje inför ämnet när de skulle svara på frågorna. 

 

När vi genomförde undersökningen i årsklass tre valde vi att låta dem göra ursprungsenkäten, 

men under två lektionstillfällen. För fortfarande ansåg vi att antalet frågor i mesta laget för 

gruppen att göra vid ett och samma tillfälle om vi skulle få svar på frågorna.  
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Däremot när undersökningen gjordes i årsklass fem lät vi dem göra ursprungsenkäten under 

ett lektionstillfälle. Dock fanns det i den gruppen några elever som hade svårt att tillgodogöra 

sig en text, vi valde att läsa frågorna högt, en i taget och däremellan fick eleverna tid skriva 

svaren i sina häften. 

 

I årsklass nio och i gymnasiegruppen hade vi ingen möjlighet att delta vid 

undersökningstillfället och hade därför hjälp av deras klasslärare. Efter instruktion från oss 

började klassläraren med att introducera enkäten och berätta hur de skulle göra och därefter 

fick de sätta igång med att lösa uppgifterna i enkäten. 

 

Sista gruppen som vi genomförde vår undersökning i var en grupp vuxna på en arbetsplats 

och där gjorde vi som så att vi skrev ner presentationen av enkäten samt instruktioner om hur 

man skulle genomföra den och la i ett kuvert som de sedan kunde hämta i sit personliga fack. 

 

Som avslutning på våra undersökningar genomförde vi intervjuer med verksamma pedagoger 

i de klasser där vi också gjort våra undersökningar. Frågorna handlade bl a om deras syn på 

god undervisning, elevers lärande mm. För att få ännu en syn på lärandet med fokus på 

rymden har vi genomfört en intervju med Marie Rådbo som arbetar som astronom på 

Chalmers tekniska högskola på Göteborgs universitet.  

 

3.2. Elever i årsklass ett. 

I denna klass fanns det 19 elever. Efter att först ha pratat med deras lärare fick vi reda på att 

där fanns några i denna grupp som hade rymden som specialintresse. Eftersom de flesta barn i 

denna ålder fortfarande har väldigt svårt för att koncentrera sig valde vi att göra en reviderad 

upplaga av ursprungsenkäten (se bilaga 2) med färre antal frågor. Vi valde också att 

genomföra undersökningen muntligt av den anledningen att majoriteten i gruppen fortfarande 

inte kunde läsa eller skriva särskilt bra och detta ansåg vi hjälpa barnen i stället för att hindra 

deras tankegångar om rymden. 

 

Undersökningen började med att vi gjorde en brainstorm med barnen för att se om de kunde 

något om rymden. Det blev ganska många svar och de samlade vi i en tankekarta på tavlan. 

En sammanställning av den finns på nästa sida. 
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Månen 

 Vintergatan 5c         Solen  

Rymden 
Mira, Henrik, Peo 

     Stjärnor     

Pluto 

  Stjärnkikare      Mars 

                        Lavaplaneten 

 

Därefter frågade vi klassen hur de kunde veta så mycket om rymden. På det svarade de att de 

lärt sig det på TV, speciellt i tv- programmet Vintergatan men också i böcker och genom 

dataspel. Nästa steg i undersökningen var att få igång en diskussion om de frågor som fanns i 

den reviderade enkäten. En sammanställning av svaren kan ses i bilaga 3.  

 

Efter att ha tittat på sammanställningen av undersökningen i årsklass ett ser vi att de har 

ganska så grundläggande kunskaper. De vet att om man ska åka till månen så måste man både 

ha ett rymdskepp och en rymddräkt för att överleva. Eleverna vet också att man måste ha med 

sig luft i tuber så att man kan andas. Vi har kommit fram till att dessa få grundläggande 

kunskaper kommer från tv- programmet Vintergatan och från dataspel men också från 

faktaböcker för de som är riktigt intresserade av ämnet. 

 

3.3 Elever i årsklass tre. 

I denna klass fanns det 21 elever och eftersom dessa barn spenderat längre tid i skolan än 

eleverna i årsklass ett och därmed tränat läsning och skrivning längre beslöt vi att dessa var 

redo för att ta sig an den ursprungliga enkäten (se bilaga 1). Fortfarande var antalet frågor i 

mesta laget så därför beslöt vi oss för att de skulle få arbeta med enkäten vid två tillfälle för 

inte tappa intresset för frågorna och därmed ge lika bra svar på alla frågor. 

 

Vi började det första passet med att prata om vad som egentligen finns i rymden och på det 

fick vi många svar, bl a att där finns planeter och de heter Mars, Venus och Titan. Andra svar 

som vi fick var att där också fanns stjärnor som visar bilder. Därefter började vi att berätta om 

undersökningen och visade klassen häftet som vi gjort och förklarade för dem hur de skulle gå 
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tillväga för att få in rätt svar på rätt plats. Sedan var det bara fritt fram att sätta igång. En 

sammanställning av alla svar finns i bilaga 4. 

 

Det är två olika grupper som vi gjort undersökningen och vi i ser vi en viss skillnad. Det är 

dock ingen stor skillnad men den finns bl.a. på frågan vad solen är för något. Eleverna i trean 

vet att solen är en stjärna och inte bara något man dör av om man tar på den, som eleverna i 

ettan trodde. Dock finns fortfarande fantasiplaneterna kvar såsom Titan, Lavaplaneten men 

som vi ser det beror det helt och hållet på tv- programmet Vintergatan där dessa två finns och 

många barn tror att allt som sägs på TV är sant. 

 

3.4 Elever i årsklass fem. 

I denna klass fanns det 13 elever och precis som i årsklass ett var här många elever som hade 

svårt med läsningen. Därför valde vi att även läsa frågorna i den ursprungliga enkäten högt 

men eleverna fick själva skriva svaren i häftet helt efter egen förmåga. 

 

Eftersom denna klass skulle klara av enkäten under ett lektionstillfälle valde vi att inte ha 

någon brainstorm och startade lektionen med att direkt presentera undersökningen för 

eleverna och förklara för dem hur undersökningen skulle gå till.  

 

Efter att ha läst igenom sammanställningen av svaren (se bilaga 5) ser man en stor skillnad 

och man jämför med svaren från årsklass tre. Återgår vi till frågan om vad solen är för något 

är alla i klassen övertygade om att det är en stjärna och vissa var t o m övertygade om att 

solen var en röd stjärna. Detta arbetade vi vidare på och frågade var de hade lärt sig det och på 

det fick vi svaret att de lärt sig det när de gick i trean för då hade de haft ett ganska 

omfattande rymdtema under ett par veckor.  

 

3.5 Elever i årsklass nio samt en grupp gymnasieelever i åldrarna 16-19 år. 

I dessa två grupper fanns där 16 respektive 10 elever. Tyvärr hade vi hade ingen möjlighet att 

delta när enkäten skulle fyllas i, så det fick vi överlåta till deras klasslärare efter att ha gett 

dem noggranna instruktioner. 

 

När vi kom och hämtade enkäterna fick vi reda på av deras lärare att undersökningen hade 

genomförts helt efter våra instruktioner och det hade gått bra. Våra instruktioner innebar att 

läraren först skulle berätta om undersökningen och sedan visa eleverna hur man fyller i svaren 
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på frågorna i enkäten. Därefter hade de börjat arbeta med den och så hade det gått till i båda 

grupperna. En sammanställning av enkäterna kan ses i bilaga 6 och 7. 

 

Som vi kan läsa ut av sammanställningen av enkäterna så har eleverna i årsklass nio betydligt 

bättre resultat än gymnasieeleverna för vissa av svaren som gymnasieeleverna gav var i vissa 

fall på nästan samma nivå som eleverna i årsklass ett och tre. Detta förvånar mycket för man 

förväntas ha större kunskaper inom olika ämnen ju äldre man blir. Anledningen till det kan 

vara att eleverna i årsklass nio har sina rymdkunskaper färska än de som går på gymnasiet. 

 

3.6 En grupp vuxna i åldrarna 20 år och uppåt. 

Den sista gruppen som vi skickade ut vår enkät till var till 17 vuxna människor i åldrarna 20 

år och uppåt som arbetar på en stor arbetsplats. Här fanns det många människor med ganska 

skilda förkunskaper och skolerfarenheter. Eftersom majoriteten på denna yrkesplats hade 

yrkesinriktad gymnasieutbildning hade dessa endast spenderat två år på gymnasienivå. Dock 

fanns det undantag för med i undersökningen var också några som endast gått nio år i 

grundskola. 

 

Eftersom vi inte hade någon möjlighet att vara på arbetsplatsen när denna grupp började sitt 

arbetspass hade vi gjort i ordning vars ett personligt brev. I detta brev hade vi skrivit en 

presentation av oss själva och av enkäten samt en instruktion om hur man fyllde i den. Vi 

hade också satt ett datum när enkäterna skulle vara ifyllda så att vi kunde få tillbaka dem i tid.  

 

När vi läste igenom deras resultat blev vi mycket överraskade för många av svaren som vi fått 

liknade de vi fått från eleverna i årsklass ett och tre. Vad kunde det bero på? En 

sammanställning kan ses i bilaga 8. 

 

3.7 Intervju med pedagoger.  

Som en avslutande del i vår undersökning genomförde vi intervjuer med fyra olika 

verksamma lärare, en ”lågstadielärare”, en ”mellanstadielärare”, en högstadielärare och en 

gymnasielärare. Syftet var bl a att få reda på hur dessa verksamma pedagoger tänker kring 

elevers lärande och hur de arbetar för att främja det. 

 

 

 



 

 19

De frågor som vi ställde var:  

 

1. Upplever du att de elever du får har den kunskap om rymden som man kan förvänta sig av 

    åldersgruppen? Motivera! 

 

2. Bidrar eleverna ofta med ”egen” kunskap till klassen? I vilka sammanhang? 

 

3. Vad är grunden för en god undervisning som du ser det? 

 

4. Finns det ämnen/områden som eleverna behärskar bättre som små än som stora? 

 

5. Lär sig eleverna det man tycker att de ska lära sig vid ett visst tillfälle eller lär de sig kanske 

något helt annat? Hur mycket avgör slumpen och ”oplanerade” tankar lektionen? 

 

6. Bryter du tänkt planering om man kommer in på något intressant? 

 

7. Tänker du ofta på det ”kontinuerliga lärandet” Hur gör du konkret för att bidra till det? 

 

 3.7.1 ”Lågstadielärarens” bakgrund. 

”Lågstadieläraren” som vi intervjuat är 55 år och är utbildad folkskolelärare inriktat på de 

lägre åldrarna (sju till nio år) Hon har arbetat inom skolans värld i ca 30 år och då endast med 

de yngre barnen. 

 

3.7.1.1 ”Lågstadielärarens” svar på frågorna. 

1. ”Ja, har ofta ett stort intresse för rymden och frågar mycket. De får mycket kunskap via 

TV: n.” 

2.  ”Oftast i OÄ, där många elever har med sig kunskaper som de gärna delar med sig av. 

Många elever har olika intresseområden som de ofta kan mycket om.” 

3.  ”Att utgå från eleverna och bygga vidare på deras kunskaper” 

4.  ”Har eleverna ett stort intresse för ett område ( t ex dinosaurier)har de som små en 

otrolig förmåga att lära sig mycket fakta inom det området”. 

5.      ”Ja inte lär de sig alltid det som man tänkt att de skulle lära sig. 

          Oplanerade tankar ”avbryter” ofta den planerade lektionen”. 
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6.  ”Ja ofta. Hinner många gånger inte med det man planerat eftersom man kommer in på 

annat”. 

7.      ”Planerar för varje barn efter vars och ens förutsättningar”. 

 

3.7.2 ”Mellanstadielärarens” bakgrund. 

Denna lärare är 62 år och är utbildad folkskolelärare. Liksom lågstadieläraren har hon arbetat 

inom skolan i 30 år och har under den tiden varierat arbetsuppgifterna mellan att arbeta på 

både låg- och mellanstadiet. 

 

3.7.2.1 ”Mellanstadielärarens” svar på frågorna. 

1.  ” Vissa har kunskapen, andra inte. Börjar man sedan diskutera ämnet rymden blir de 

flesta mycket intresserade och vill bara veta mer.” 

2. ” Ja det gör eleverna i de flesta ämnena. Jag anser detta vara mycket viktigt att 

uppmuntra eleverna att göra, det ger god social träning.”    

3. ” Väl strukturerad lärandemiljö” 

4. Har valt att inte svara på den frågan. 

5.  ” Man kan vara glad om de lär sig allt man tycker att de ska lära sig. Dock är det inte fel 

med ”oplanerade tankar” även de kan vara lärorika”. 

6. ” Ja ibland”. 

7. ”Genom att de får läsa i sina läroböcker och sedan skriva en text om det de läst med 

egna ord”. 

 

3.7.3 Högstadielärarens bakgrund. 

Högstadieläraren som vi har intervjuat är 32 år och har arbetat inom skolan i nio år. Hon är 

utbildad 1-7 lärare med inriktning mot sv/so, under denna nioårsperiod har hon arbetat på 

både mellan- och högstadiet. 

 

3.7.3.1 Högstadielärarens svar på frågorna. 

1.  Har valt att inte svar på frågan. 

2.  ”Jag utgår ofta från vad eleverna kan. Många elever har förslag på hur man kan arbeta.” 

3.  ”Elevdelaktighet, tvåvägskommunikation” 

4.  ”Oftast så har de yngre eleverna bättre attityd till skolan, mycket är fortfarande 

spännande.” 
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5.  ”Slumpen avgör ej mina lektioner. Det finns alltid ett mål. Hur kommer vi dit kan vara 

styrt av ”slumpen”. Människan lär sig hela tiden inte enbart vid ett tillfälle”. 

6.  ” Absolut!”. 

7.  ”Återkopplar alltid till tidigare situationer eller arbetsområden. Utnyttjar media, 

framförallt tidningar”. 

 

3.7.4 Gymnasielärarens bakgrund. 

Gymnasieläraren som vi har intervjuat är 55 år och utbildad för att arbeta på gymnasienivå. 

Hon har arbetat inom skolan i snart 27 år varav fyra år som obehörig lärare på mellan- och 

högstadiet, sedan resterande år som behörig lärare på gymnasieskola. 

 

3.7.4.1 Gymnasielärarens svar på frågorna. 

1.  Har valt att inte svara på frågan. 

2.  ” Det händer. De berättar ibland om sådant de varit med om som de kan sätta i rätt 

sammanhang när vi berör något speciellt.” 

3.  ” Att kunna sovra i allt material och ta ut det allra viktigaste till eleverna. Att få del i ett 

sammanhang och ofta relatera till dagsaktuella händelser. 

4.  Har valt att inte svara på den frågan 

5.  ” Ofta lär man väl ut det man vill att de ska lära sig. Men ibland avgör slumpen hur det 

ska bli och man kör helt oplanerat. Det är nästan roligare”. 

6.  ”Ja det kan jag mycket väl göra och det händer allt oftare”. 

7.  ” Att t ex skriva sammanfattningar av bokens kapitel till eleverna. Att göra 

repetitionsfrågor och övningsuppgifter där eleverna själva får lista ut var de ska hitta 

svaren.” 

 

Överlag så ser vi när vi läser igenom intervjuerna med lärarna att de är ganska enade om hur 

man som pedagog bäst främjar lärande och det gör man enligt lärarna vi intervjuat genom att 

utgå från eleverna och deras kunskaper när man planerar sin undervisning. De anser också att 

man måste vara mycket flexibel och inte var helt bunden till sin planering för ibland delar 

elever med sig av sina personliga kunskaper som de andra i klassen också kan ha nytta av att 

känna till och då får man som lärare arbeta vidare med det under det lärotillfället. 
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3.8 Intervju med Marie Rådbo. 

För att få ännu en synvinkel på lärandet har vi också genomfört en intervju med Marie Rådbo 

som tidigare i år valdes till årets folkbildare och för närvarande arbetar som astronom på 

Chalmers tekniska högskola och på Göteborgs universitet och har gjort det sedan 1973. Där är 

hon involverad i allt från att arrangera utställningar om universum till fortbildningsdagar för 

verksamma pedagoger. Hon skriver också barnböcker om astronomi sedan början på 1990- 

talet. De frågor vi ställde och svaren vi fick kan läsas här under. 

 
1. Hur väcks och vidhålls intresse och kunskap för universum hos elever? 

– Jag tror inte vi behöver väcka intresset, för det tycks vara hur stort som helst. Vi kan hålla 

det kvar genom att vara lyhörd för elevernas intresse och stimulera dem just där de befinner 

sig. 

2. Hur tänker du som pedagog kring det kontinuerliga lärandet?   

– Om kontinuerligt lärande är att bygga vidare, som jag har antytt ovan, så är det svårt inom 

fysiken. Det är enklare med matte t ex. men inom fysiken anser jag i stället att vi ska fånga 

dem där de är, se 1., för att så småningom, när de är mogna för det, strukturera det 

kontinuerliga lärandet . Men om igen, om den strukturerade, påbyggnadsbara fysiken får till 

följd att intresset avtar, så är den meningslös. 

3. Har lärare i dagens samhälle tillräcklig kunskap om universum för att kunna 

undervisa på ett bra sätt?     

– Nej, tyvärr, eftersom dessa lärare alltför sällan har No i botten. Men jag vet samtidigt att 

alla dessa lärare gör ett fantastiskt arbete. De är mycket engagerade och det kan  till stor del 

kompensera för bristande kunskaper. Det viktigaste är trots allt att det upplevs positivt av 

eleverna. 

 4. Tycker du att barn lär sig tillräckligt om universum i grundskolan och gymnasiet?     

– Hur mycket de lär sig beror på både dem själva och på läraren. Min erfarenhet är att de 

arbetar allt mer med universum i skolan, just därför att det är ett spännande område. Om det 

är tillräckligt är omöjligt att säga, för det finns ju så mycket man ska lära sig. Däremot kan 

jag säkert säga att jag anser att stimulansen är det centrala som redan har framkommit ovan. 

Om det handlar om universum eller något annat som eleverna är intresserade av, är inte det 

centrala, så länge de får tillräcklig stimulans, så de inte behöver rusa hem för att få några 

utmaningar.  
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5. Varför är det så viktigt att barn lär sig om universum tycker du? 

– Universum handlar om vårt livs historia, i tid och rum, och handlar därför i stor 

utsträckning om djupt grundläggande existentiella frågor, vilket angår och berör alla, 

oberoende av ålder. Dessutom är det ett spännande område som ger en enastående stimulans 

för fantasin. Dessutom tränar astronomi, precis som alla andra naturvetenskaper, det kritiska 

tänkandet, ett tema som är centralt i våra läroplaner. 

 

Det var många tänkvärda svar vi fick ut av intervjun med Marie Rådbo. Det som vi fastnade 

mest för av det som Marie Rådbo sa om hur viktigt det är att elever har ett visst intresse och 

motivation för att lära sig om ett visst ämne, i detta fall rymden. Men om vi som lärare inte 

stimulerar intresset och motivationen så kommer det att försvinna. 

  
3.9 Resultat och slutsatser.  

Efter att ha läst igenom vår enkätundersökning ser vi tydligt att intresset för rymden är som 

störst bland de yngsta eleverna i vår undersökning och förblir så till ungefär femte klass där 

kunskaperna inom ämnet successivt avtar för att vid vuxen ålder åter vara på samma nivå som 

eleverna i årsklass ett och tre. Detta tror vi beror på det som Marie Rådbo sa i intervjun att om 

intresset och motivationen stimulerats på rätt sätt genom åren så bryr sig människorna i 

undersökningen inte om att behålla och underhålla sin kunskap om ämnet.  

 

Från det kan vi dra slutsatsen att man borde ha undervisning om rymden i mer än årsklass tre 

och sju som vi har fått besked på att de har på de skolor där vi gjort vår undersökning. Vi 

anser att alla elever skulle få studera ämnet rymden i naturkunskapen på gymnasiet. Då tror vi 

att de vuxna i det framtida samhället hade haft större kunskaper inom ämnet. 

 

Av intervjuerna med de verksamma pedagogerna kan man dra slutsatsen att inställningen till 

hur man främjar lärandet på bästa sätt skiljer sig beroende på vilken nivå man är på i skolans 

värld. De lägre nivåerna arbetar som vi kan läsa ut av intervjusvaren lite friare än de gör på de 

högre stadierna där vi har fått bilden under arbetets gång att det fortfarande förekommer 

mycket katederundervisning.  
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4. Diskussion. 

Vår undersökning tycker vi visar att barns intresse och kunskap för rymden inte hålls vid liv. 

De har relativt stor kunskap och stort intresse i de lägre åldrarna men de verkar tappa det. 

Mycket kunskap kring rymden får de på sin fritid via tv eller annan media. Många barn i de 

lägre stadierna väljer att forska om rymden när de får välja fritt. De har blivit intresserade när 

de sett ett spännande program på tv: n kvällen innan, eller när de läste någon spännande bok 

om rymden och vill därför veta mer.  

 

Våra tankar om att samlärande, eget skapande och meningsfullhet i undervisningen är en 

förutsättning för förståelse hittar vi också hos praktiserande lärare men det verkar ändå inte 

prägla undervisningen i de högre årskurserna, kanske inte ens i de lägre. I våra intervjuer med 

lärare frågade vi bl.a.: Vad är grunden för god undervisningen? Ingen nämnde skapande eller 

praktiskt arbete. Många känner sig pressade av omfattningen av stoff som ska läras in. Skolan 

skapar då ett system där ytinlärning och reproduktion gynnas. Skapande och samarbete är 

arbetsformer som tar tid och kan skapa oordning vilket ställer stora krav på pedagogen. Då 

menar vi verkligt eget skapande där barnen får sin kunskap genom skapande. Inte så att 

barnen producerar vad fröken vill ha. Vi menar ändå att det är en absolut förutsättning för 

förståelse. Persson (2000) skriver bl.a. om projektet de gjorde med människokroppen. 

Eleverna gjorde en människa i tyg med tarmar, organ m.m. Säkert leder detta till befäst 

kunskap inte bara hos eleverna utan även hos pedagogerna. Vi menar inte att ytinlärning och 

utantill inlärning enbart är av ondo. Det har sin plats i undervisningen men som enda metod 

leder det inte till befäst kunskap hos eleverna.  

 

Samlärande och ett klassrum öppet för kommunikation är också sådant som de flesta 

verksamma pedagoger skriver under på, ändå tror vi att det är delar i undervisningen som bör 

utvecklas vidare. Ett sådant klassrum förutsätter en tillåtande attityd hos pedagogen. Vi menar 

med samlärande inte bara organiserat samlärande utan det spontana samlärandet som sker 

under en skoldag mellan elever och elever och mellan elever och lärare. Det kan vara t.ex. att 

barn ger varandra tips kring en uppgift liksom spontana samtal. Pedagogen har en uppgift i att 

få barn att verkligen lyssna på varandra.  

 

Genom vår undersökning och i vår litteraturgenomgång framkommer tydligt vikten av att som 

pedagog veta hur barnen/eleverna tänker kring en uppgift. Utan att veta det är risken för 
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missuppfattningar stor. Enda sättet att veta det är att kommunicera med eleverna och som vår 

litteraturgenomgång visar utgår eleverna alltid från tidigare erfarenheter och sin kunskap. För 

att ny kunskap ska befästas måste den äldre kunskapen uppfattas som felaktig. Eleven bör 

själv ifrågasätta sin gamla kunskap och känna att något inte stämmer, då är förutsättningarna 

för ny inlärning goda. Ifrågasättandet kan sättas igång t.ex. genom diskussion eller 

experiment.  

 

För att verkligen lära sig något krävs att man är motiverad. Det var precis vad Marie Rådbo sa 

i intervjun vi genomförde med henne. Hon sa ungefär så här, att om man ska kunna lära sig 

något så måste eleven dels vara intresserad av att lära sig om det aktuella ämnet men också 

vara motiverad att lära sig och det är den biten som ligger på oss lärare att ständigt arbeta med 

anser vi.  

 

På de högre stadierna använder vi bl.a. betyg för att motivera eleven att lära in ett visst stoff. 

På lägre stadier kan den yttre motivationen vara att få alla rätt på t.ex. glosprovet. Sådan 

motivation är ju inte en äkta motivation till att verkligen lära sig något. Där handlar 

motivationen om att klara sig, att visa att man kan prestera. Att sätta lärostoff i ett för eleven 

meningsfullt sammanhang är alltså centralt i inlärningsprocessen. Till viss del är skapande 

och samlärande motiverande i sig självt. Ofta leder skapande till en konkret sak som kan visas 

upp. För att få eleven att använda sig av sin kunskap krävs att man tänker ämnesintegrerat. 

Det behöver inte vara någon organiserad ämnesintegrering utan det räcker att man tänker på 

helheten i inlärningen.  

 

Samhället vi har idag ställer andra krav på individerna än samhället gjorde för femtio år 

sedan. Helt naturligt bör skolan och undervisning också förändras. Barnen lever i en helt 

annan kultur. Yrkesliv och skola präglas och bör präglas av kommunikation och socialt 

samspel för att prestera. Allt högre teoretiska krav ställs och dessa kan uppfyllas genom 

praktiskt arbete för förståelse. Deweys tankar om att undervisa för framtiden är ständigt 

aktuella. 

 

En undersökning som vår där vi har intervjuat och gjort enkätundersökningar i olika grupper 

kan endast ge en fingervisning av hur kunskap om rymden befästs eller inte. Eftersom vi i 

undersökningsprocessen arbetat med olika grupper kan vi endast dra begränsade slutsatser. 

Hade vi däremot följt en och samma grupp under många år hade vi kunnat dra mer definitiva 
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slutsatser. Det är dock en omöjlighet att genomföra en sådan undersökning till ett 

examensarbete som ska vara klart på en termin men det är något vi båda hade tyckt varit 

mycket intressant att genomföra i framtiden som verksamma pedagoger. Inte bara för att se 

hur kunskapen om rymden utvecklas utan också för att få en konkret modell om hur lärandet 

kan gå till.  
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5. Sammanfattning.  

När vi valde ämne för vår uppsats var det bl.a. för att vi upplevde att vi saknade kunskap om 

rymden som vi tyckte vi borde ha haft och kanske hade haft när vi var barn men som sedan 

fallit i total glömska. Varför är det så? Självklart så försvinner kunskap som vi inte använder 

men ändå borde vi komma ihåg mer. Den centrala frågan för pedagoger är och bör naturligtvis 

vara hur vi lär oss bäst. Genom den litteratur vi tagit del av har många tankar väckts och vi 

har stärkts i våra uppfattningar om hur inlärning går till. Vår undersökning visar kanske tyvärr 

på att skolan misslyckas till viss del i detta. Vi tappar kunskap och befäster inte den 

tillräckligt i de högre årskurserna. 

 

Mycket har det hänt i skolans värld de senaste decennierna och åren. I vår undersökning pekar 

vår litteraturgenomgång mot ett socialkonstruktivt tänkande d.v.s. tankar från Piaget, 

Vygotskij och Dewey präglar synen som framförs av våra moderna pedagoger såsom Marton, 

Pramling och Andersson m.fl. Skolan förändras med samhällets krav på individen men vi har 

ett nytt sätt att se på hur vi lär som präglas mycket av det sociala samspelet som bl.a. 

Pramling m.fl. arbetat med.  

 

Barns och vuxnas lärande sker på många olika sätt, vi är olika och tar till oss kunskap på olika 

sätt. Men för att nå förståelse kan man ändå säga att de flesta människor är ganska lika. Vi 

måste ha ett aktivt förhållningssätt till det vi vill lära oss. Vi måste få möjlighet att uttrycka 

våra tankar och kommunicera kring kunskap för att nå förståelse. Det är lätt för både 

pedagoger och elever att hänfalla till ytinlärning och mekanisk inlärning. Barn och även 

vuxna mäter ofta kunskap kvantitativt och det är en fallgrop eftersom vi då nöjer oss med att 

vi och eleverna kan rabbla kring ett visst område vid en viss tidpunkt.   

 

Vi har genom vår uppsats kommit fram till att inlärning sker i samspel med andra när man 

själv är aktiv. Barn lär av varandra. Man måste som pedagog låta barnen visa den uppfattning 

de har i olika ämnen, d.v.s. vad man ska utgå ifrån. Praktiska uppgifter och skapande är en 

viktig del i inlärning och befästande av kunskaper. Inlärning måste få ta tid och det krävs en 

tillåtande miljö där elever tillåts kommunicera och ”leka” fram sin kunskap. Som pedagog bör 

man vara flexibel och låta eleverna vara delaktiga. Det krävs också att eleverna ges tillfälle att 

visa vad de kan att t.ex. genom att redovisa och förklara för andra befästa sin kunskap. Tyvärr 
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tolkar vi resultatet från vår undersökning så att detta synsätt inte präglar de högre årskurserna 

men ser ändå att en förändring är på gång. 
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Bilaga 1. 

Frågor till elever samt en grupp vuxna.         

 

Kan du något om …? 

 

1.   Hur rör sig solen och jorden? 

2.  Vad är solen? 

3.  När man har halvmåne på himlen vad har hänt med den andra halvan? 

4.  Vilka planeter kan du namnet på?  

5.  Vilken planet är närmast jorden? 

6.  Vilken planet är längst bort från jorden? 

7.  Har någon varit på månen? 

8.  Vad tror du händer när man säger att en stjärna faller? 

9. Om du ska åka ut i rymden vad bör du tänka på då? 

10. Varför är det vinter hos oss när det är sommar i Australien på andra sidan 

     jordklotet? 

11. Varför kan vi leva på jorden? 

12. Kan man se planeterna på himlen? 

13. Hur vet man att jorden är rund? 

14. Om jorden är rund varför åker man inte av? 

15. Hur kommer man till månen? 

16. Kan man leva på månen? 

17. Var är solen på natten? 

18. Varför lyser månen? 

19. Vad är en stjärnbild? 

20. Kan du någon stjärnbild?  

21. Vad är hunden Laika känd för? 

22. Hur har du fått din kunskap om rymden? 
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Bilaga 2. 

Frågor till elever i klass 1.         . 

 

Vad kan du om …? 

 

1. Vad är solen?  

2. Vilka planeter kan du namnet på? 

3.  Har någon varit på månen? 

4.  Vad tror du händer när man säger att en stjärna faller?   

5. Om du ska åka ut i rymden vad bör du tänka på då? 

6. Kan man se planeterna på himlen? 

7. Hur vet man att jorden är rund? 

8. Om jorden är rund varför åker man inte av? 

9. Var är solen på natten? 

10. Vad är en stjärnbild? 

11. Hur och när har du fått den kunskap som du har om rymden ? 
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Bilaga 3. 
Sammanställning av enkät i årsklass ett. 
– Under frågorna följer de svar som barnen gav. 
 
1. Vad är solen? 
 

 ”Ett solsystem.”       ”Brännhet planet.”  

 ”Varm och gul.”        ”Man dör om man tar på den.”  

 ”Den strålar och värmer upp jorden.”    ”När vi har morgon är det natt på  

   andra sidan jorden.” 

2. Vilka planeter kan du namnet på? 
 

 ”Sverige.”         ”Mars och Venus.”  

 ”Pluto.”          ”Månen.”                          

 ”Solen.”                 ”Lavaplaneten.” 

 ”Kryptorn.”         ”Eldplaneten.”  

 ”Isplaneten.” 

 
3. Har någon varit på månen? 
 

 ”Ja jag har, jag träffar min bror där uppe. Han är där uppe i himmeln nu.” 
 
Resten av klassen var helt tysta. 
( Eleven hade förlorat sin bror i en trafikolycka förra terminen) 
 
4. Vad tror du händer när man säger att en stjärna faller? 
 

 ”Stjärnfall.”       ”Man får önska sig något.”  

 ”Den blinkar.”         ”Det blir hål i marken för den blir en 

                                                                                                  meteor som faller ner här.” 

5. Om du ska åka ut i rymden vad bör du tänka på då? 
 

 ”Ta gas med mig så att jag kan andas.”     ”Rymddräkt.”  

 ”Rymdskepp.”         ”Säkring om strömmen tar slut.”  

 ”Hjälm.”          ”Rymdraket.”  

 ”Mat.”          ”Eld.”  

 ”Dricka.” 

 

6. Kan man se planeterna på himlen? 

De flesta i gruppen sa nej. En elev räckte dock upp handen och sa:  

  ” Man kan se planeterna med en stjärnkikare.” 
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7. Hur vet man att jorden är rund? 

 ”Annars kan den inte snurra (refererar till en boll).”   

 ”Man kan se det i böckerna.” 

 

8. Om jorden är rund varför åker man inte av? 

 ”Det finns ingen ände på jorden, därför kan man inte åka av.”  

  ”Luften håller en kvar.”  

 ”Gravitationen hållen en kvar.”  

 ”Där finns ett kraftfält.” 

 

9. Var är solen på natten? 

 ”Ingenstans.”          ”Bakom månen. 

 ”Bakom molnen.”        ”Bakom planeterna.”   

 ”När det är kväll hos oss är det morgon hos  

     andra i världen.” 

 

10. Vad är en stjärnbild? 

”Stjärnor som lyser i stjärnbilder.”  

 ”Jungfrun, fiskarna är vi födda i och det är stjärnbilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 35

Bilaga 4. 

Sammanställning årsklass tre.  
- Efter varje citat kan man se hur många av eleverna som svarade det.  

1. Hur rör sig solen och jorden? 
 

  ” Jorden rör sig runt solen” 3 st.      ” Kan ej!” 9 st 
  ” Med hjälp av dragningskraft” 1 st     ” Runt i en cirkel” 6 st 

  ” Solen står still. Jorden snurrar” 1 st     ” I omkrets” 1 st 

 
2. Vad är solen? 
 

 ” En stjärna som är nära och se därför stor ut” 3 st 

 ” Rund, gul och en stjärna” 1 st   

 ” En stjärna” 16 st 

 ” Kan ej!” 1 st 

 
3. När man har halvmåne på himlen vad har hänt med den andra halvan? 
 

 ” Solen lyser på hela månen för att det ska bli helmåne” 1 st 

 ” Kan ej!” 8 st 
 ” Jorden skuggar andra halvan på månen” 8 st 

 ” Den har täckts av molnen” 1 st 

 ” Den är på andra sidan jorden” 3 st 
 
4. Vilka planeter kan du namnet på?  
- antal elever i klassen som kunde namnet på planeten. Eleverna fick ge mer än ett svar. 
 

 ” Merkurius” 0 st    ” Jorden - Tellus” 19 st   ”Saturnus”9 st 

 ” Neptunus” 0 st    ” Jupiter”19 st    ”Venus” 2 st 

 ”Mars” 19 st    ”Uranus”     ”Pluto” 21 st 

 ” Månen” 4 st    ” Solen” 3 st    ” Titan” 1 st 

 ” Stjärnorna” 1 st 
 
5. Vilken planet är närmast jorden? 
 

 ” Mars” 8 st     ” Solen” 3 st    ” Kan ej! ” 5 st 

 ” Pluto” 2 st    ” Jupiter” 2 st    ” Venus” 1 st 
 
6. Vilken planet är längst bort från jorden? 
 

” Pluto” 17 st    ” Kan ej!” 2 st    ”Saturnus” 1 st¨ 

”Mars” 1 st     ” Stjärnorna” 1 st 
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7. Har någon varit på månen? 
 

 ” Ja, många astronauter har varit på månen” 1 st 

 ” Ja” 19 st 

 ” Ja sådana som är mångudar som bor i raketer har varit där” 1 st 

 
8. Vad tror du händer när man säger att en stjärna faller? 
 

” Stjärnfall” 7 st       ” Kan ej!” 6 st  
” Man får önska sig något” 2 st     ” Den faller ner på marken” 4 st 

” Det händer inget” 2 st 
 
9. Om du ska ut i rymden vad bör du då tänka på? 
- eleverna hade möjlighet att ge mer än ett svar, 
 

 ” Rymddräkt” 9 st     ” Mat” 3 st     ” Rätt utrustning” 5 st 

 ” Hjälm” 1 st     ” Vet ej” 4 st    ”Vatten” 1 st 

 ” Syre” 1 st      ” Inte vara höjdrädd” 1 st   ”Utbildning” 1st 
 
10. Varför är det vinter här när det är sommar i Australien på andra sidan jordklotet? 
 

” För att det är på andra sidan jorden”1 st     ”Vet ej!”9 st 

” För att solen är på andra sidan jorden” 8 st     ”För att solen snurrar runt jorden”1 st 

” Jorden går i en omloppsbana runt solen”2 st 
 
11. Varför kan vi leva på jorden? 
 

 ”För här är luft” 7 st   ”Finns dragningskraft” 3 st   ” Vet ej” 4 st 

 ”Vi får syre från träden” 5 st  ”Träd gör syre och solen värmer” 1 st  ” Lagom sol, luft, syre” 2 st 
 
12. Kan man se planeterna på himlen? 
 

 ” Vissa” 7 st   

 ” Klockan nio på kvällen kan man se dem” 2 st  

 ” Ja” 12 st 
 
13. Hur vet man att jorden är rund? 
 

 ” För att sjömän har seglat jorden runt” 1 st   ” Vet ej!” 12st 

 ” För att astronauterna har sett det” 4 st    ” Forskarna har studerat det” 1 st 

 ” Jorden snurrar ( refererar till en boll) 1 st   ”Man bara vet det” 1 st  

 ” För att det bor folk på andra sidan jorden” 1 st 
 
14. Om jorden är rund varför åker man inte av? 
 

 ” Vet ej” 11 st       ” För det finns dragningskraft” 6 st 

 ”Det är en slags magnet” 3 st     ” Atmosfären stoppar oss” 1 st 
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15. Hur kommer man till månen?  
 

 ” Med rymdraket” 21 st 
 
16. Kan man leva på månen? 
 

 ” Ja” 3 st        ”Nej” 18 st 

 

17. Var är solen på natten? 

 

 ” På andra sidan jorden” 14 st       ”Bakom månen” 3 st    

 ” Lyser på månen” 1 st       ” I rymden”2 st   

 ” Vet ej!” 1 st 

 
18. Varför lyser månen? 
 

 ” Vet ej” 7 st        ” För solen lyser på månen” 9 st 
 ” Sol är bakom den” 4 st      ” Därför det är mörkt” 1 st 

 
19. Vad är en stjärnbild? 
 

” Ett tecken” 3 st         ” Kräftan” 1 st   

” Vet ej” 10 st        ” Några stjärnor som visar en bild” 3 st 

” Stjärnor” 2 st        ” Månader” 1 st 

” Skorpion” 1 st 
 
20. Kan du någon stjärnbild? 
 

 ”Ja” 14 st 

 ” Nej” 7 st 
 
21. Vad var hunden Laika känd för? 
 

 ” Hon var ute i rymden” 9 st      ” Vet ej” 9 st 

 ” Första hunden i rymden” 2 st      ” Förstår inte frågan” 1 st 
 
22. Hur och när har du fått den kunskapen som du har om rymden? 
 

 ”Hemma  vid TV:n” 11 st   ” I böcker från biblioteket” 5 st 

 ” Internet” 3 st    ” Dataspel” 2 st 
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Bilaga 5. 

Sammanställning årsklass fem.  

- Efter varje citat kan man se hur många av eleverna som svarade det.  
   

1. Hur rör sig solen och jorden? 

 ” Jorden rör sig som en skruvad boll” 2 st  

 ” Dem snurrar på ett konstigt sätt” 4 st  

 ” Jorden rör sig tillsammans med de andra planeterna runt solen” 3 st 

 ” De snurrar” 2 st  

 ” De cirkulerar i banor” 2 st 

 
2. Vad är solen? 

” En stjärna” 10 st 
” En stor röd stjärna” 3 st 

 
3. När man har halvmåne på himlen vad har hänt med den andra halvan? 

 ” En annan planet är ivägen för att man ska kunna se den sidan” 4 st 
 ” Kan ej!” 6 st 

 ” Månen trycks ihop till en halv” 1 st 

 ” Den har täckts av molnen” 2 st 
 
4. Vilka planeter kan du namnet på?  
- antal elever i klassen som kunde namnet på planeten. Eleverna fick ge mer än ett svar. 

 

 ” Merkurius”7 st    ” Jorden - Tellus” 9 st    ”Saturnus”8 st 

 ” Neptunus”7 st    ” Jupiter”11 st     ”Venus” 10 st 

 ”Mars” 12 st    ”Uranus”     ”Pluto” 13 st 
 
5. Vilken planet är närmast jorden? 

 ” Mars” 11 st       ” Venus” 2 st 
 
6. Vilken planet är längst bort från jorden? 

 ” Pluto” 12 st       ” Sedna om den finns annars Pluto” 1 st 

 

7. Har någon varit på månen? 
 ” Ja” 10 st       ” Ja, USA var först” 4 st 
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8. Vad tror du händer när man säger att en stjärna faller? 

 ” Stjärnfall” 4 st   

 ” Man får önska sig något” 8 st 

 ” En stjärna slocknar” 1  

9. Om du ska ut i rymden vad bör du då tänka på? 
- eleverna hade möjlighet att ge mer än ett svar, 

 ” Rymddräkt” 3 st    ” Mat” 1 st    ” Raket” 1 st 
 ” Hjälm” 1 st     ” Vet ej” 1 st   

 ” Syre” 9 st     ”Allt möjligt” 1 st   ”Tyngdkraft” 1 st 

 

10. Varför är det vinter här när det är sommar i Australien på andra sidan jordklotet? 

 ” Solen är inte hos oss”1 st      ”Vet ej!”1 st 

 ” Solen ändrar sig” 2 st       ”Solen skiner inte lika mycket här”1 st 

 ” Solen är där när vi har vinter” 8 st 

 

11. Varför kan vi leva på jorden? 

 ”Syre” 11 st        ”Finns dragningskraft” 3 st   

 ” Vatten och mat” 4 st       ”Växterna” 1 st  

 

12. Kan man se planeterna på himlen? 

 ” Nej” 5 st    ” Ja, med teleskop” 6 st   ” Ja, på natten” 2 st 

 

13. Hur vet man att jorden är rund?  

 ” Satelliter” 7 st        ” Vet ej!” 1st 

 ” För att astronauterna har sett det” 2 st    ” Man ser det från rymdraketen” 1 st 

 ” Jorden snurrar ( refererar till en boll) 1 st    ” Ser ut så i böcker” 1 st 

 

14. Om jorden är rund varför åker man inte av? 

 ” Vet ej” 8 st        ” För det finns dragningskraft” 4 st 

 

15. Hur kommer man till månen?  

 ” Med rymdskepp” 13 st 

 

16. Kan man leva på månen? 

 ” Ja” 6 st         ”Nej” 7 st 
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17. Var är solen på natten? 

 ” Någon annanstans” 1 st       ”Hos de som har dag” 8 st 

 ” Under marken” 1 st       ” I USA”1 st 

 ” Bakom månen” 2 st 

 

18. Varför lyser månen? 

 ” Vet ej” 7 st        ” För solen lyser på månen” 3 st 

 ” För man ska se den” 2 st      ” Stjärnorna lyser mot den” 1 st 

 

19. Vad är en stjärnbild? 

 ” Ett tecken” 3 st         ” Eldklot” 1 st  

 ” Vet ej” 4 st        ” En hop med stjärnor” 3 st   

” En sak man får när man föds” 2 st 

 

20. Kan du någon stjärnbild? 

 ”Ja” 7 st         ” Nej” 6 st 

 

21. Vad var hunden Laika känd för? 

 ” Vet ej” 3 st       ” Första hunden i rymden” 10 st 

 
22. Hur och när har du fått den kunskapen som du har om rymden? 
  

 ”Hemma  vid TV:n” 5 st      ” I böcker från biblioteket” 2 st 

 ” Dataspel” 2 st       ”Undervisning i trean” 4st 
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Bilaga 6. 
Sammanställning årsklass nio.   
- Efter varje citat kan man se hur många av eleverna som svarade det.  
 
1. Hur rör sig solen och jorden? 

 ” Jorden går runt solen och solen står still” 8 st  

 ” Jorden snurrar runt solen medan solen också snurrar runt” 1 st  

 ” Jorden snurrar runt sin egen axel och även runt solen” 6 st 

 ”De snurrar som fan” 1 st  
 
2. Vad är solen? 

 ” En stjärna” 12 st 

 ” En mycket varm planet” 4 st 

 
3. När man har halvmåne på himlen vad har hänt med den andra halvan? 

 ” Den är skuggad av jorden” 5 st    ” Kan ej!” 7 st 

 ” En annan måne skymmer halva månen” 1 st   ”Den har täckts av mörker och 

 ”Kanske vädret som gör det” 1 st        molnen” 2 st.  

 
4. Vilka planeter kan du namnet på?  
- antal elever i klassen som kunde namnet på planeten. Eleverna fick ge mer än ett svar. 
 

 “ Alla” 3 st     ” Merkurius”1 st  ” Jorden - Tellus” 2 st  

 ”Saturnus”1 st     ” Jupiter”1 st   ”Venus” 2 st 

 ”Mars” 12 st     ”Pluto” 3 st   “Månen och Solen” 2 st 

 

5. Vilken planet är närmast jorden? 

  ”Mars” 5 st     ”Vet ej” 1 st   ”Månen” 3 st 

 ” Merkurius” 1 st    ” Jupiter” 1 st   ”Saturnus” 1 st 

 

6. Vilken planet är längst bort från jorden? 

 ” Pluto” 11 st     ” Sedna” 1 st  ”Vet ej” 1 st 

 

7. Har någon varit på månen? 

 ” Ja” 9 st         ” Ja, USA var först” 6 st 
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8. Vad tror du händer när man säger att en stjärna faller? 

 ”Stjärnfall” 4 st        ” Man får önska sig något” 2 st 

 ” En stjärna slocknar” 1 st       ”Vet ej” 4 st 

 ” En komet” 2 st   ”Stjärnan kommer in i jordens     

                                                                                                  atmosfär och brinner upp” 3 st 

9. Om du ska ut i rymden vad bör du då tänka på? 
- eleverna hade möjlighet att ge mer än ett svar, 

 

 ” Rymddräkt” 4 st   ” Mat” 3 st  ” Raket” 1 st 

 ” Mobilen” 1 st     ”Dator” 2 st  ” Syre” 9 st   

 ”TV” 1 st     ”Pilot till raketen” 1 st 

 

10. Varför är det vinter här när det är sommar i Australien på andra sidan jordklotet? 
 ” För att solen strålar mer där”11 st   ”Vet ej!”5 st 

 
11. Varför kan vi leva på jorden? 

 ”Syre” 6 st     ”Vi är anpassade till det” 8 st   

 ” Vet ej” 2 st  

 

12. Kan man se planeterna på himlen? 

 ” Nej” 4 st   ” Ja, med teleskop” 6 st  ” Ja” 6 st 

 

13. Hur vet man att jorden är rund? 

 ” Satelliter” 3 st     ” För att den inte är platt” 1st 

 ” Man har sett det” 4 st    ” Man ser det från rymden” 4 st 

 ” Man har tagit reda på det” 4 st 

 

14. Om jorden är rund varför åker man inte av? 

 ” Vet ej” 1 st    ” Gravitationen” 15 st 

 

15. Hur kommer man till månen?  

 ” Med rymdfärja” 16 st 

 

16. Kan man leva på månen? 

 ” Ja om man får saker från jorden” 6 st   ”Nej” 9 st 
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17. Var är solen på natten? 

 ” På andra sidan jorden” 10 st       ”Ute i rymden” 3 st 

 ” Lyser upp månen” 1 st       ” I Australien”1 st 

 ” Bakom horisonten” 1 st 

 

18. Varför lyser månen? 

 ” Vet ej” 4 st         ” Den reflekterar solljus” 10 st 

 ” Den är ett brinnande klot” 1 st      ” För att det är kväll” 1 st 

 

19. Vad är en stjärnbild? 

 ” Stjärnor som bildar bilder” 2 st      ” Vet ej” 14 st 

 

20. Kan du någon stjärnbild? 

 ”Ja” 16 st 

 

21. Vad var hunden Laika känd för? 

 ” Första hunden i rymden” 16 st 

 
22. Hur och när har du fått den kunskapen som du har om rymden? 
  

 ”Hemma  vid TV:n” 10 st       ” Internet” 2 st 

 ”Tidigare skolundervisning i ämnet” 4 
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Bilaga 7. 

Sammanställning, gymnasiegrupp 16-19 år.  

- Efter varje citat kan man se hur många av eleverna som svarade det.  

 
1. Hur rör sig solen och jorden? 

 ” Solen står still medan jorden snurrar runt både sig egen axel och solen” 5 st  

 ” Jorden rör sig i en nästa cirkelformad bana runt solen” 2 st  

 ” Jorden snurrar runt sin egen axel och även runt solen” 6 st 

 ” De snurrar som fan” 1 st  
 
2. Vad är solen? 

 ” En stjärna” 12 st       ” En mycket varm planet” 4 st 
 
3. När man har halvmåne på himlen vad har hänt med den andra halvan? 

 ” Den är skuggad av jorden” 5 st     ” Kan ej” 7 st 

 ” En annan måne skymmer halva månen” 1 st   ” Den har täckts av mörker och 

 ”Kanske vädret som gör det” 1 st          molnen” 2 st 
 
4. Vilka planeter kan du namnet på?  
- antal elever i klassen som kunde namnet på planeten. Eleverna fick ge mer än ett svar. 
 

 “ Alla” 3 st   ” Merkurius”1 st  ” Jorden - Tellus” 2 st  

 ”Saturnus”1 st   ” Jupiter”1 st   ”Venus” 2 st   

 ”Mars” 12 st   ”Pluto” 3 st   “Månen och Solen” 2 st 
 
5. Vilken planet är närmast jorden? 

 ” Mars” 5 st   ” Vet ej” 1 st   ”Månen” 3 st 

 ” Merkurius” 1 st  ” Jupiter” 1 st   ”Saturnus” 1 st 
 
6. Vilken planet är längst bort från jorden? 

 ” Pluto” 11 st   ” Sedna” 1 st   ”Vet ej” 1 st 

 
7. Har någon varit på månen? 

 ” Ja” 9 st        ” Ja, USA var först” 6 st 
 
8. Vad tror du händer när man säger att en stjärna faller? 

 ”Stjärnfall” 4 st       ” Man får önska sig något” 2 st 

 ” En stjärna slocknar” 1  ”Vet ej” 4 st  

 ”Stjärnan kommer in i jordens atmosfär och    ” En komet” 2 st 

     brinner upp” 3 st 
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9. Om du ska ut i rymden vad bör du då tänka på? 
- eleverna hade möjlighet att ge mer än ett svar, 
 

 ” Rymddräkt” 4 st   ” Mat” 3 st    ” Raket” 1 st 

 ” Mobilen” 1 st    ”Dator” 2 st    ”Syre” 9 st   

 ”TV” 1 st     ”Pilot till raketen” 1 st 
 
10. Varför är det vinter här när det är sommar i Australien på andra sidan jordklotet? 

 ” För att solen strålar mer där”11 st    ”Vet ej!”5 st 
 
11. Varför kan vi leva på jorden? 

”Syre” 6 st       ”Vi är anpassade till det” 8 st   

” Vet ej” 2 st  

12. Kan man se planeterna på himlen? 
 ” Nej” 4 st    ” Ja, med teleskop” 6 st   ” Ja” 6 st 

 
13. Hur vet man att jorden är rund? 

 ” Satelliter” 3 st      ” För att den inte är platt” 1st 

 ” Man har sett det” 4 st     ” Man ser det från rymden” 4 st 

 ” Man har tagit reda på det” 4 st 
 
14. Om jorden är rund varför åker man inte av? 

 ” Vet ej” 1 st       ” Gravitationen” 15 st 

15. Hur kommer man till månen?  

 ” Med rymdfärja” 16 st 
 
16. Kan man leva på månen? 

 ” Ja om man får saker från jorden” 6 st  ”Nej” 9 st 
 
17. Var är solen på natten? 

 ” På andra sidan jorden” 10 st     ”Ute i rymden” 3 st 

 ” Lyser upp månen” 1 st     ” I Australien”1 st 

 ” Bakom horisonten” 1 st 
 
18. Varför lyser månen? 

 ” Vet ej” 4 st      ” Den reflekterar solljus” 10 st 

 ” Den är ett brinnande klot” 1 st    ” För att det är kväll” 1 st 

 

19. Vad är en stjärnbild? 

 ” Stjärnor som bildar bilder” 2 st    ” Vet ej” 14 st 
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20. Kan du någon stjärnbild? 

 ”Ja” 16 st 
 

21. Vad var hunden Laika känd för? 

 ” Första hunden i rymden” 16 st 

 
22. Hur och när har du fått den kunskapen som du har om rymden? 
  

 ”Hemma  vid TV:n” 10 st     ” Internet” 2 st 

 ”Tidigare skolundervisning i ämnet” 4 st 
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Bilaga 8. 

Sammanställning, en grupp vuxna. 
- Efter varje citat kan man se hur många av de vuxna  som svarade vad.  
 

1. Hur rör sig solen och jorden? 

 ”Solen står still och jorden snurrar runt den och sin egen axel” 7 st  

 ”Motsols” 4 st 

 ”Jorden rör sig runt solen” 6 st 
 
2. Vad är solen? 

 ”Solen är centrum i vårt solsystem” 1 st 

 ”En stjärna”16 st 
 
3. När man har halvmåne på himlen vad har hänt med andra halvan? 

 ”Jorden skymmer solens strålar från att träffa månen”15 st 

 ”Den skuggas av solen”1 st 

 ” Snurrar olika fort, är ej synkroniserade”1 st  
 
4. Vilka planeter kan du namnet på? 
– antal vuxna som kunde namnet på planeten. De fick lov att ge mer än ett svar. 

 “Saturnus” 5 st   “Mars” 17 st   “Jupiter” 17 st  “Neptunus” 5 st 

 ”Pluto” 14 st   ”Merkurius” 8 st   ”Jorden” 17 st  ”Uranus” 5 st 

 ”Venus” 6 st 
 
5. Vilken planet ligger närmast jorden? 

 ”Mars” 13 st       ”Venus” 4 st 
 
6. Vilken planet ligger längs bort från jorden? 

 ” Pluto” 16 st        ”Jupiter” 1 st 
 
7. Har någon varit på månen? 

 ” Ja” 17 st 
 
8. Vad tror du händer när man säger att en stjärna faller? 

 ” Vet ej” 3 st 

 ” Jag tror att det är meteorer i luften som tränger in i jordens atmosfär och blir synliga när de brinner 

      upp” 14 st 
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9.  Om du ska åka ut i rymden vad bör du då tänka på? 
- De  hade möjlighet att ge mer än ett svar 

 ”Ha luft med mig i syrgastub”  17 st     ” Mat” 17 st 

 ”Sällskap” 5 st        ” Tyngder så att man inte far iväg” 2 st 
 
10. Varför är det vinter hos oss när det är sommar i Australien på andra sidan jorden? 

 ” Det beror på hur solen står i förhållande till ekvatorn. Vi lutar från solen när vi har vinter” 8 st 

 ” Vet ej” 9 st 
 
11. Varför kan vi leva på jorden? 

 ” För att vi har syre, vatten och det är lagom varmt” 17 st 
 
12. Kan man se planeterna på himlen? 

 ” Ja vissa och de ser ut som stjärnor” 17 st 
 
13. Hur vet man att jorden är rund? 

 ”Det har man sett från rymden” 7 st 

 ”Genom astronomiska undersökningar” 1 st 

 ” Vet ej” 9 st 
 
14. Om jorden är rund varför åker man inte av? 

 ”Det beror på tyngdlagen och gravitation” 16 st 

 ”Magneterna” 1 st 
 
15. Hur kommer man till månen? 

 ” Med rymdraket” 17 st 
 
16. Kan man leva på månen? 

 ”Nej inte utan hjälp från jorden” 17 st 
 
17. Var är solen på natten? 

 ”På andra sidan jorden” 16 st 

 ” På samma ställe som på dagen, det är jorden som flyttar sig” 1 st 
 
18. Varför lyser månen? 

 ”Solen lyser på den” 17 st 
 
19. Vad är en stjärnbild? 

 ” Stjärnor som bildar mönster” 17 st 
 
20. Kan du någon stjärnbild? 

 ”Karlavagnen” 11 st   ”Lilla och stora björn” 6 st 

 



 

 49

21. Vad är hunden Laika känd för? 

 ” Första djuret på månen” 7 st  

 ” Första hunden i rymden”6 st 

 ” Vet ej” 4 st 
 
22. Hur har du fått din kunskap om rymden? 

 ” Vetenskapens värld” 7 st 

 ” Skolan” 7 st 

 ” Internet” 3 st 
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