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Sammanfattning  

Studiens syfte är att undersöka hur lärare hanterar olika svårigheter i samband med 

sin undervisning om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra 

och årstidsväxlingar med inriktning på årskurserna 1–3. Denna studie bygger på 

intervjuer av sex lärare och deras svar har analyserats. Detta är viktigt för att kunna 

besvara studiens syfte. Resultatet visar att lärare ser flera svårigheter i elevernas 

förståelse för himlakropparnas rörelser. För att hantera dessa svårigheter arbetar 

pedagoger med flera metoder och tillvägagångssätt till exempel tematiskt arbete och 

med konkreta material.  
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1 Inledning  

Den äldsta vetenskapen är astronomi och människan har alltid, sedan antiken, 

fascinerats över dess mystik, (Kalkan & Kiroglu, 2007) och intresset för astronomi är 

stort hos elever (Hansson, 2012). Enligt Percy (2006) förekommer astronomi i vår 

vardag och finns på flera håll i samhället, som exempelvis i böcker, tidningar, tv och 

radio. Detta, menar Percy, kan vara en stark influens att inkludera astronomi på 

skolans läroplan så länge rätt material används och används på rätt sätt. Än idag 

behövs undervisning i ämnet astronomi eftersom det förväntas höja nivåerna av 

vetenskaplig inlärning för yngre elever (Ampartzaki & Kalogiannakis, 2015). I 

kunskapskraven (Skolverket, 2018) står det gemensamt för de naturorienterande 

ämnena, för att nå godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 ska ”eleven kunna visa 

och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra”. Det har 

framkommit i flera studier att elever har svårigheter och missuppfattningar när det 

kommer till förståelsen för jordens, solens och månens rörelser i förhållande till 

varandra och årstidsväxlingar (Andersson, 2008; Benacchio, 2001; Plummer, 2008; 

Türk & Kalkan, 2018; Wilhelm, Cole, Cohen & Lindell, 2018). 

 

Valet av undersökningsområde är baserat på ett personligt intresse för astronomi och 

hur en undervisning kan genomföras så att elevernas förståelse ökar om 

himlakropparnas rörelser i förhållande till varandra. I denna undersökning har 

intervjuer med sex grundskollärare som undervisar i NO i årskurserna 1-3 

genomförts. Detta för att undersöka hur lärare hanterar och beskriver elevernas 

svårigheter för himlakropparnas rörelser i förhållande till varandra.  
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2 Bakgrund  

I detta avsnitt kommer det presenteras vad läroplan och kommentarmaterial beskriver 

om astronomiundervisningen. Det kommer även presenteras olika svårigheter och 

missuppfattningar samt olika modeller som kan hjälpa eleverna att bli av med dessa 

svårigheter och missuppfattningar. 

2.1 Astronomi i grundskolan 
Astronomi är viktigt att kunna för att få kunskap om ämnet fysik eftersom det krävs 

att kunna tänka vetenskapligt (Korur, Enil & Göçer, 2016). Undervisning i astronomi 

för de yngre åldrarna innehåller bland annat månens olika faser, solen, jorden och 

stjärnor. Elever ska innan de avslutat årskurs tre få förståelse för jordens, solens och 

månens rörelser i förhållande till varandra och årstidsväxlingar (Skolverket, 2018). I 

kommentarmaterialet till kursplanen i fysik beskrivs mer ingående vad detta innebär 

och hur undervisningen kan genomföras. Bland annat att eleverna ska veta hur och 

varför det blir dag och natt, varför vi har årstider, månens olika faser samt solens upp- 

och nedgång (Skolverket 2017). Svårigheten i detta kommer beskrivas i ett senare 

avsnitt.  

  

2.1.1 Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra 

Förhållandet mellan jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra 

innefattar som sagt flera olika fenomen till exempel dag och natt, månens olika faser 

och jordaxelns lutning som ger upphov till årstider. Förståelse för månens olika faser 

kräver, enligt Wilhelm, Cole, Cohen och Lindell (2018), en välutvecklad rumslig 

känsla och perspektivmedvetenhet som förklarar både jordens och månens rörelser 

och läge i förhållande till solen. Den rumsliga känslan och perspektivmedvetenheten, 

menar Andersson (2008), utgår ifrån två perspektiv; markbundet perspektiv och 

observationspunkts perspektiv och människan måste kunna förflytta sin medvetenhet 

mellan dessa två perspektiven. Markbundet perspektiv utgår från det eleven kan se 

och uppleva här på jorden medan observationspunkts perspektivet utgår från att, får 

en större bild genom att observera från rymden. Eleverna ska kunna förflytta sin 

mentala tankebild mellan dessa perspektiv för att få förståelse för himlakropparnas 

rörelse (Andersson, 2008). Sneider och Ohadi (1998) förklarar dessa perspektiv; Till 

exempel att förstå att jorden är rund. Det är som att en myra kryper på en strandboll, 

för myran verkar bollen platt men vi ser från vår observationspunkt att bollen är rund.  

 

2.1.2 Årstidsväxlingar 

Enligt kursplanen i fysik ska eleverna få förståelse för årstidsväxlingar (Skolverket, 

2018). Andersson (2008) förklarar att det krävs mycket av eleverna för att förstå 

årstidsväxlingar. Eleven måste ha kunskaper om att jorden går en nästan cirkulär 

bana runt solen samtidigt som att jordaxeln lutar och att lutningen inte ändras under 

året. Eleven måste även ha en känsla för avstånd i planetsystemet och de begrepp som 

förekommer som till exempel jordaxel, avstånd, lutning (Andersson, 2008). 
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2.2 Svårigheter och missuppfattningar  
Barn genomgår en kvalitativ förändring i sitt tänkande när de blir äldre, vilket betyder 

att de blir mindre animistiska i sina förklaringar för naturfenomen (Sneider & Ohadi, 

1998). Att vara animistisk betyder att barn i förskoleåldern är i ett stadium där deras 

tankeutveckling är bestående i att de ”förställer sig ting liksom djur och människor 

kan reagera känslomässigt, ha vänliga och ovänliga avsikter” (psykologiguiden, u.åb). 

Dock har yngre barn svårt att tänka i abstrakta termer och det tar lång tid för dem att 

utveckla sitt abstrakta tänkande (Ha Persson, 2013). Abstrakt tänkande handlar om; 

 

”Ett sätt och en förmåga att uppfatta det väsentliga hos ett fenomen eller 

en situation, att se vad som är gemensamt hos olika ting så att de blir 

möjligt att sortera dem i olika grupper samt lösa problem med hjälp av 

symboler, abstrakta begrepp och logiska tankelagar”. (Psykologiguiden, 

u.åa) 

 

När det abstrakta tänkandet utvecklas, utvecklas barns förmåga att ändra sin 

världsbild utifrån markbundet perspektiv till ett observationspunktsperspektiv 

i rymden. Detta är som sagt svårt för yngre elever, de har svårt att visualisera 

en scen från flera perspektiv samtidigt (Sneider & Ohadi, 1998) och det är svårt 

för eleverna att tankemässigt förflytta sig mellan dessa perspektiv (Andersson, 

2008). Wilhelm, Cole, Cohen och Lindell (2018) menar att när eleven ska lära sig 

om rymden krävs det att denne har god spatial förmåga, även kallad rumslig 

förmåga, för att eleverna ska få förståelse för himlakropparnas rörelser i 

förhållande till varandra. Ampartzaki och Kalogiannakis (2015) intygar även de 

att eleverna måste få rumslig inlärning och utveckla deras spatiala tänkande för 

att kunna växla mellan perspektiven. 

 

Himlakropparnas rörelser är tredimensionell och eleverna har svårt att få förståelse 

för dessa förhållanden genom att bara lära sig med hjälp av en tvådimensionell svart 

tavla (Wilhelm, Cole, Cohen och Lindell, 2018). Benacchio (2001) förklarar att eleverna 

har svårt att förstå när tredimensionellt blir till tvådimensionella bilder och ritningar. 

För att få denna förståelse krävs det att eleven har spatialt tänkande (Türk & Kalkan, 

2018). Eleverna behöver spatial förmåga för att tillägna sig kunskaperna om jordens, 

solens och månens förhållande till varandra (Wilhelm, Cole, Cohen & Lindell, 2018).  

 

Nationalencyklopedin förklarar begreppet spatial förmåga;  

 

” förmåga att lösa uppgifter som avser linjers, ytors och rymders 

förhållande till varandra. Vid sidan om en allmän spatial förmåga har 

även mer avgränsade spatiala förmågor identifierats, såsom 

visualiseringsförmåga och förmåga att för sin inre syn rotera två- och 

tredimensionella figurer”. (Nationalencyklopedin, 2019) 

 

Ett stort antal elever har flera missuppfattningar om grundläggande astronomiska 

begrepp, vilket gör astronomi till ett svårt ämne att undervisa i grundskolan 

(Ampartzaki & Kalogiannakis, 2015; Korur, Enil & Göçer, 2016). Korur, Enil och 

Göçer, (2016) förklarar att läraren inte kan börja använda svårare begrepp, som till 
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exempel ljusår när eleverna fortfarande lär sig om kilometer. För att hjälpa eleverna 

minska sina missuppfattningar kring grundläggande astronomiska begrepp kan 

läraren använda sig av en metod som går ut på att avvisa felaktig information för att 

senare berika eleverna med korrekt information.  

 

Benacchios (2001) studie tar upp flera missuppfattningar som italienska elever har, 

han förklarar att dessa missuppfattningar även innefattar elever i andra 

kunskapssamhällen. De missuppfattningar som förekommer är att eleverna har flera 

svårigheter att förstå de fenomen som förekommer så långt bort att de inte kan 

observera dem. Till elevers missuppfattningar om månen hör; 

 

 ” The Moon phases are due to the Earth shadow. 

  Eclipses of the Moon are a particular case of Moon phases.  

  Moon is emitting light, exactly as the Sun does.  

 Different observers see different Moon phases in the same time.  

 “In” [sic] the Moon there is no gravity”. (s. 52) 

 

Dessa missuppfattningar måste läraren hjälpa eleven att bli av med innan de lär sig 

nytt innehåll eftersom det finns flera studier som visar att barn i åldrarna 6–13 år har 

problematik i förståelsen för grundläggande astronomiska fenomen (Benacchio, 2001).  

 

2.2.1 Elevernas världsbild  

Världsbild handlar om hur vi ser på och förstår ett nytt fenomen. En världsbild består 

av flera grundantaganden som varieras mellan individerna. Hansson (2012) tar upp 

exempel på grundantaganden ”För individen ligger den här typen av antagande- 

hennes/hans världsbild – till grund för hur hon/han tänker kring och förstår fenomen 

som hon/han möter i sin vardag eller i den naturvetenskapliga undervisningen” 

(Hansson, 2012 s.78). Deras egen världsbild är något läraren kan ha i åtanke för att få 

förståelse för elevers svårigheter och bristande intresse för ämnet. Det är därför bra för 

lärare att veta vilka olika världsbilder eleverna har för att tillgodogöra sig en god 

undervisning i NO (Hansson, 2012). 

2.3 Metoder i astronomiundervisningen 
Det som framkom ovan är att elever har flera svårigheter och missuppfattningar om 

ämnet astronomi och jordens, solens, och månens rörelser i förhållande till varandra 

och årstidsväxlingar. För att kunna hjälpa eleverna att utveckla förståelsen för dessa 

rörelser finns det olika modeller lärare kan arbeta med (Benacchio, 2001). Några av 

modellerna som lärare kan använda är Tre steg till astronomi (Benacchio, 2001) som 

förklaras i 2.3.1, Mentala modeller (Taylor et al. 2003) i 2.3.3 och Hands-on modellen 

(Türk & Kalkan, 2018) i 2.3.4. 

 

2.3.1 Tre steg till astronomi 

De tre stegen kan vara användbara modeller i undervisningen för att förhindra att 

elever får svårigheter eller missförstår jordens, solens och månens rörelser i 

förhållande till varandra och årstidsväxlingar (Benacchio, 2001). De tre stegen är 1. 

Observera, vilket handlar om att eleverna ska lära sig att observera de astronomiska 



 

5 

 

fenomenen, få kunskap om att notera de intryck och information som är relaterade till 

själva observationen och till sist bekanta sig med experimentmetoden. 2. Observera 

och mäta, de viktigaste aspekterna i detta steg är att förbereda olika modeller och 

instrument, mäta och jämföra olika resultat av deras erfarenheter. 3. Analysera och 

tolka, innehåller två huvudpunkter, jämföra resultatet av observationerna med 

begrepp och använda modellen till att analysera andra fenomen (Benacchio, 2001). 

 

2.3.2 Mentala modeller 

Mentala modeller handlar om de mänskliga kognitiva konstruktionerna och är en 

grundläggande färdighet i astronomiämnet (Taylor et al., 2003). Dessa modeller 

existerar enbart i våra sinnen och används för att kunna förutse vad som händer när 

vi gör olika saker. För att kunna beskriva de saker vi ska göra används mentala 

modeller eftersom de är modeller som beskriver verkligheten (Jem, 2001). Detta kan 

jämföras med; Vid ett restaurangbesök för väntas det att en kypare hänvisar en till 

bords och tar ens beställning men att det istället är en restaurang som serverar buffé, 

har man föreställningen från att en kypare ska servera får man sitta länge och vänta 

(Björk, 2003). Mentala modeller används för att beskriva och förklara fenomen som 

inte går att uppleva direkt. Astronomer har alltid använt mentala modeller för att 

förstå fenomen och överföra dennes förståelse till andra (Taylor et al. 2003). Detta 

förtydligar Björk (2003) att mentala modeller används som ett verktyg för att kunna 

dokumentera elevens nuvarande mentala bild, begrepp och antaganden. Därefter tas 

målmodellen fram vilket är de mål som eleven ska uppfylla så att deras mentala 

modell ser ut som den ska, och hur det ser ut beskriver Taylor et al. (2003).  

 

Taylor et al. (2003) föreslår att elevers förståelse för naturvetenskap kan utvecklas 

genom att använda mentala modellprocesser, som beskrivs nedan, för att förstå 

komplexa begrepp och känna igen olika fenomen.  

 

Vid arbete med mentala modeller finns det en undervisningsstrategi som lyfter fram 

den mentala modellens uppbyggnad. Den består av fyra olika aktiviteter som lärare 

kan följa 1. Fokusera på mentala modeller genom att ge eleverna möjlighet att uttrycka 

sin första uppfattning om ämnet för att sedan dokumentera deras nya uppfattningar, 

vilket bidrar till att eleverna blir medvetna om olika begrepp och mentala modeller i 

klassrummet. 2. Uppbyggnad och kriterier där erbjuds eleverna att välja de mentala 

modeller som passar bäst och tillämpar dem att lösa nya problem. 3. Använda mentala 

modeller till att lösa problem genom att uppmuntra eleverna att dela, kritisera och 

utvärdera sina specifika resultat med varandra om deras nya förståelse. 4. Reflektera 

genom att undersöka och tolka elevens egna åsikter om mentala modeller och jämföra 

dem med hur forskare använder modellerna (Taylor et al., 2003). 

 

2.3.3 ”Hands-on” modell 

Förståelse för himlakropparnas rörelser och årstider är som sagt svår för yngre elever, 

eftersom deras rörelser är tredimensionella och kräver spatialt tänkande. Det kan vara 

svårt för lärare att undervisa om himlakropparnas rörelser om de bara använder ett 

tvådimensionellt tillvägagångssätt. Hands-on modellen är därför konstruerad på det 

sättet att elever ska lära sig genom beröring och att göra (Türk & Kalkan, 2018).   
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Vid arbete med Hands-on modellen arbetas det med konkreta material. Türk och 

Kalkan (2018) nämner tre fysiska modeller (tellurium) eleverna kan arbeta med. En 

modell av solen och jorden med lutning, sol och jord utan lutning och en sol-jord-

måne modell. Anledningen till att ha en modell både med och utan jordens 

axellutning är att eleverna ska kunna jämföra dessa två modeller. I Türk och Kalkans 

(2018) studie blev resultatet att eleverna som arbetar med hands-on modellen 

utvecklar sitt lärande och att det blir mer permanent eftersom eleverna är mer aktiva i 

undervisningen i jämförelse med de elever som bara får lyssna och höra.  

 

2.3.4 Aktiviteter och konkret material 

För att hjälpa eleverna att utveckla kunskap om himlakropparnas rörelser så kan de 

göra olika konkreta modeller. Wilhelm, Cole, Cohen och Lindell (2018) beskriver att 

med hjälp av uppblåsta ballonger kan lärare och elever tillverka modeller för att 

illustrera olika avstånd mellan planeter, jorden, månen och så vidare.  

 

Vid undervisning av årstider kan en modell av solen och jorden användas. Det kan 

vara till exempel en jordglob och en lampa och låta eleverna få undersöka hur 

solljuset faller på jorden under de olika årstiderna. I denna aktivitet tränar eleverna på 

begrepp som till exempel jordaxelns lutning, årstider. Denna modell visar jordens 

rörelse i förhållande till solens utifrån observationspunkt perspektivet men det är 

också viktigt att diskutera hur det ser ut från markperspektivet (Areskoug, Ekborg, 

Nilsson & Sallnäs, 2015).  

 

En annan aktivitet kan vara att eleverna får dramatisera jorden, månen och solen för 

att undersöka himlakropparnas rörelser och hur månens faser uppstår. För att 

genomföra denna typ av aktivitet behövs visst hjälpmedel, till exempel jordglob, 

tennisbollar, ficklampa. Aktiviteterna kan genomföras tillsammans med läraren innan 

eleverna tillsammans två och två kan arbeta vidare. Vid dramatisering av månens 

faser behövs en stor lampa, en elev som agerar jorden och en annan tar en tennisboll 

och går runt joden, medan solen lyser på jorden, på så sätt kan eleverna tydligt se hur 

solen lyser upp månen på olika sätt (Areskoug, Ekborg, Nilsson & Sallnäs, 2015).  

2.4 Svårigheter även för lärare 
Det är inte bara elever som har svårigheter för himlakropparnas rörelser och det finns 

flera studier som visar på detta (Frede, 2006; Parker & Haywood, 1998; Trumper, 

2006). De svårigheter som förekommer hos lärare är att de har svårt för 

grundläggande astronomiska begrepp (Frede, 2006), vilket även visats att eleverna har 

(Ampartzaki & Kalogiannakis, 2015; Korur, Enil & Göçer, 2016), och därför är det 

viktigt att lärarna är medveten om dessa missuppfattningar (Frede, 2006). Frede (2006) 

föreslår att lärare ska redan på lärarutbildningen få fler träningsmöjligheter i form av 

praktiska aktiviteter av till exempel; modeller av bollar för att stimulera relativa 

rörelser av himlakropparna för att på så sätt slå hål i deras missuppfattningar om 

ämnet.   



 

7 

 

3 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket för denna studie är den Sociokulturella teorin och den 

kommer att presenteras i detta avsnitt.  

3.1 Sociokulturell teori 
 

I den här studien är den teoretiska utgångspunkten det sociokulturella perspektivet. 

Denna teori har blivit allt vanligare vid skolforskning och i skolpraktiken (Nilholm, 

2016). Det sociokulturella perspektivet handlar om att sätta sig in i människors 

lärande genom sociala och kommunikativa sammanhang (Säljö, 2011). Synen på 

kunskap och lärande handlar inte bara om att individen lär sig själv utan också i 

samspel med andra. Det är via interaktion och samspel med andra som kunskap 

utvecklas (Elfström, 2014). Denna teori är relevant i detta arbete med tanke på det 

Andersson (2008) uttrycker. Han menar att inom det naturvetenskapliga området 

måste människan interagera med andra människor för att upptäcka och tillägna sig de 

naturvetenskapliga begreppen och teorierna. Han förklarar att när man använder 

denna teori berättar, förklarar, diskuterar och löser problem. Denna teori handlar som 

sagt om samspel med andra, vilket eleven får av klasskamrater och lärare (Andersson, 

2008). Därför passar denna teori till denna undersökning eftersom läraren ska bidra 

till att utveckla elevernas förståelse för himlakropparnas rörelser i förhållande 

tillvarandra.  
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4 Syfte och frågeställning  

Forskning har pekat ut flera svårigheter i samband med undervisning som handlar 

om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och hur 

årstidsväxlingar kan förklaras utifrån dessa rörelser. En svårighet som har påvisats i 

forskning är missuppfattningar om orsaken till årstidsväxlingar. En annan svårighet 

är att skifta från ett jordperspektiv till ett rymdperspektiv när eleverna ska lära sig om 

himlakroppars rörelser. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur lärare 

hanterar olika svårigheter i samband med sin undervisning om jordens, solens och 

månens rörelser i förhållande till varandra och årstidsväxlingar i årskurserna 1-3. För 

att undersöka detta har följande forskningsfrågor formulerats.  

 

 Hur beskriver lärare elevers svårigheter i samband med undervisningen om 

jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och 

årstidsväxlingar? 

 

 Hur beskriver lärare att de arbetar med sin undervisning för att stödja 

eleverna i deras lärande om jordens, solens och månens rörelser i förhållande 

till varandra och i deras lärande om årstidsväxlingar?  
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5 Metod 

I detta avsnitt kommer val av metod att precentras och hur urvalet genomfördes. En 

beskrivning av informanterna kommer att göras och en beskrivning på hur 

intervjuerna har analyserats. Val av metod kommer sedan att diskuteras i 

metoddiskussion.   

5.1 Kvalitativa metoder 
Det finns två olika metoder när studier och undersökningar görs, kvalitativ- och 

kvantitativ metod (Eliasson, 2018). Lagerholm (2010) förklarar att skillnaden mellan 

dessa metoder inte alltid är självklar eftersom det finns vissa likheter. Den 

kvantitativa metoden behövs större och bredare material som till exempel enkäter för 

att kunna genomföra studien. Den kvalitativa metoden använder ofta färre 

informanter men på ett mer djupgående sätt. En annan skillnad mellan dessa metoder 

är att en kvantitativ metod är mer systematisk och strukturerad medan en kvalitativ 

metod kan vara mer flexibel. Dessa två metoder kan också kombineras. Valet av 

metod utfår från studiens syfte som avgör vilken metod som är mest lämplig 

(Lagerholm, 2010). Eliasson (2018) förklarar att kvalitativa studier är bra eftersom de 

är både flexibla och anpassningsbara. I den kvalitativa studien är intervjuer en vanlig 

insamlingsmetod vilket medför att denna studie blir kvalitativ.   

 

5.1.1 Intervjuer 

Intervjuer är en kvalitativ metod eftersom man kan arbeta med få informanter och 

ställa djupare frågor än vid arbeten med enkäter som vid kvantitativ metod 

(Lagerholm, 2010). Vid intervjuerna användes den semistrukturerade intervjuformen 

för att få en djupare förståelse för hur lärare hanterar elevers svårigheter vid 

undervisning om himlakropparnas rörelser. Att intervjuformren är semistrukturerade 

innebär att fler frågor som utgångspunkt och ställde sedan följdfrågor. Frågorna 

(bilaga 2) är konstruerade utefter syfte och frågeställningar. Dessa intervjuer är 

inspelade på appen Smart Recorder (Samsung). Att spela in intervjun gör att jag som 

utövare av denna studie ordagrant kan citera de intervjuade (Kvale & Brinkmann, 

2014). Fördelarna med att spela in intervjuerna är också att kunna gå tillbaka och 

kontrollera vad som sagts men också att intervjuaren kan slappna av och lyssna på 

informanten så att intervjuaren kan ställa följdfrågor istället för att behöva anteckna 

intervjusvaren (Lagerholm, 2010).  

 

5.1.2 Transkribering  

Vid en kvalitativ studie är det vanligt att transkribera intervjuerna. Det är inte viktigt 

att transkribera all information (Gibbs, 2007), detta förklarar Bryman (2018) med att 

det vid intervjuer kan förekomma irrelevanta ord och pauser. Dessa har inte 

transkriberats i denna studie. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att dessa inte 

behöver transkriberas när studier inte innehåller någon språklig analys. Bryman 

(2018) beskriver också några problem i samband med transkriberingar. Det kan 

handla om att den som transkriberar hört fel eller varit trött under själva 

transkriberingen och Bryman förklarar att det är viktigt att kontrollera kvaliteten på 



 

10 

 

transkriberingen genom att kontrollera att allt stämmer. Därför har delar av de 

inspelade intervjuerna avlyssnats ett flertal gånger. 

5.2 Urval  
Denna studie utgår från ett ändamålsenligt urval. Detta bygger på principen att kunna 

få ut mest information genom att välja deltagare utifrån deras erfarenheter 

(forskningsstrategier, u.å). När missivbreven skickades ut var därför kravet för 

deltagande att läraren undervisar och är behörig i narturorienterade ämnen i årskurs 

1-3. Missivbrevet skickades ut till olika kommunala skolor i en mellanstor kommun i 

Sverige för att komma i kontakt med lämpliga informanter. Totalt skickades förfrågan 

till 13 skolor. Kontakt togs även med informanter som känts till sedan tidigare och 

som uppfyllde kraven på undervisning och behörighet. Skolorna som missivbrev 

skickades ut till kontaktades därefter för att undersöka intresset för att delta, totalt 

deltog sex lärare i studien. Dessa kommer beskrivas utförligare i kommande avsnitt 

5.2.1. 

 

5.2.1 Informanterna 

Här kommer en kort beskrivning av informanterna som deltagit i studien. Detta 

baseras på frågor som ställdes i början av intervjuerna. Alla informanter är behöriga 

att undervisa i de naturorienterande ämnena. Alla informanter arbetar på olika skolor 

och har olika arbetserfarenheter.  

 

Axel har arbetat som lärare i fyra år. Han har grundlärare f-3 utbildningen och 

undervisar idag en åk 1. Han lägger cirka 9 timmar på att undervisa om astronomi 

fördelat på årskurserna 1 till 3. Axel har inte något stort intresse för astronomi och 

känner inte heller att han skulle behöva en fortbildningskurs i astronomi. Axel 

beskriver sig som inspirerande och visuell när det kommer till att undervisa i 

astronomi.  

 

Bea har arbetat som lärare i 24 år. Hon är grundskollärare 1-7 med inriktning mot 

Sv/So och undervisar idag i en åk 2. Hon har ganska stort intresseför astronomi och 

beskriver sig själv som lite nördig och hon tycker om att ta upp sådant som inte står i 

läroplanen. Bea tycker det är ett bra sätt att väcka elevernas lust att lära med hjälp av 

astronomi och lägger ungefär 20 timmar på att undervisa om astronomi fördelat på tre 

år.  

 

Clas har arbetat som lärare i cirka tio år. Han är utbildad grundskollärare med 

inriktning F-3 och har idag en åk 1. Han tycker astronomi är fascinerande och ett bra 

arbetsområde men tycker att han har de kunskaper som krävs för att undervisa i 

ämnet. Han arbetar med astronomi i några veckor i årskurs två och kombinerar med 

andra ämnen. Han beskriver sig som en lärare som gärna går utanför boxen och 

arbetar mycket tematiskt.  

 

Doris har arbetat 21 år i skolan. Hon har grundskollärare examen med inriktning 1-7 

Ma/No och har idag en åk 1. Hon tycker astronomi är ganska kul och intressant men 

känner inte att hon behöver mer kunskap i ämnet. Doris lägger ungefär 10- 12 veckor 
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på astronomi undervisning och lite extra om det förekommer något aktuellt 

astronomiskt fenomen under tre år.  

 

Evert har arbetat i 20 år. Han har grundskollärare examen med inriktning 1-7 Sv/So 

och har idag en åk 2. Han tycker astronomi är spännande och kan ställa klockan för att 

få se en blodmåne eller solförmörkelse och så vidare. Han har ingen extra utbildning 

men skulle vilja gå en fortbildningskurs men säger att han måste prioritera viktigare 

ämnen. Evert har astronomi i årskurs två efter jul i ca 8-9 veckor som ett tematiskt 

arbete. 

 

Fanny har arbetat i 20 år. Hon är utbildad Ma/No lärare i det högre åldrarna och har 

utökad behörighet i de teoretiska ämnena till årskurs 6 och idag undervisar hon i en 

åk 2. Hon tycker inte astronomi är intressant men gick en kort kurs på universitetet för 

många år sedan. Fanny arbetar med rymden mellan 8-12 veckor i årskurs två med 

mellan 60–80 min i veckan. Fanny försöker hitta på roliga saker och varierar teori och 

praktik eftersom hon tycker att astronomi är ett tungt ämne.  

5.3 Genomförande  
Intervjuerna med de sex lärare som ingår i studien genomfördes i en medelstor 

kommun ute på de skolor där lärarna är verksamma. Vid intervjutillfällena hade vi 

tillgång till en avskild plats utan störande inslag. Samtliga intervjuer inleddes med ett 

tack för att de ställde upp och att de när som helst kunde avbryta intervjun och ta 

tillbaka sina svar. Därefter ställdes några inledande frågor om lärarnas bakgrund. De 

semistrukturerade intervjufrågorna följde och intervjuerna varade mellan sju och 

tjugofyra minuter. Samtliga intervjuer spelades in och jag fotograferade visst material 

som lärarna arbetat med.  

5.4 Generaliserbarhet  
Vid en kvantitativ undersökning kan ett undersökningsresultat generaliseras sådan 

att det gäller andra situationer och personer (Bryman, 1997). Dock vid en kvalitativ 

undersökning, som denna studie bygger på, dras slutsatser på få enstaka fall. För att 

kunna göra en generalisering behöver urvalet vara tillräckligt stort och eftersom 

denna studie bara innefattar sex lärares erfarenheter kan inte denna studie 

generaliseras till att detta gäller alla lärare i hela Sverige. 

5.5 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att det som har studerats ska kunna genomföras och upprepas på 

samma sätt utan att resultatet blir annorlunda. Det spelar ingen roll hur väl 

genomtänkt undersökningen är. Om forskaren har slarvat i analysen är reliabiliteten 

låg (Lagerholm, 2010). Om någon annan ska kunna göra denna studie måste de veta 

vilka följdfrågor som ställts eftersom det är semistrukturerade intervjuer som har 

gjorts. I och med detta är reliabiliteten varken hög eller låg av just den anledningen.  



 

12 

 

5.6 Validitet 
Enligt Lagerholm (2010) handlar validitet om ifall undersökningen har undersökt det 

som ska undersökas, vilket denna studie har gjort. Denna studie har gjort 

undersökningen utifrån studiens syfte, som är att undersöka hur lärare hanterar 

svårigheter i samband med sin undervisning om jordens, solens och månens rörelser i 

förhållande till varandra och årstidsväxlingar. Dessa svårigheter har diskuterats och 

resultatet visar hur de hanteras av lärarna. 

5.7 Forskningsetiska principer 
För att uppfylla vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

u.å) informerades informanterna om dessa i ett missivbrev som skickades ut inför 

intervjuerna. Brevet innehöll information om att deltagandet var frivilligt och vid 

intervjutillfället lämnades även denna information muntligt innan intervjuerna 

påbörjades, detta är informationskravet. Alla informanters anonymitet måste 

garanteras, vilket innebär att all information om informanterna hålls på ett säkert 

ställe. I och med anonymitetskravet kommer denna studie använda andra namn för 

att deltagarna inte ska kunna identifieras. Deltagarnas namn är i denna studie Axel, 

Bea, Clas, Doris, Evert och Fanny, mer om dem under avsnittet informanter. När 

studien är avslutad kommer de informanter som vill läsa studien få tillgång till den. 

Därefter har informanterna informerats om sin rätt att ångra sitt deltagande och att 

deras svar på intervjufrågorna inte kommer att användas i studien i sådana fall, 

samtyckeskravet. Den sista forskningsetiska principen är nyttjandekravet, där allt 

insamlat material bara kommer användas till denna studie och därefter kommer det 

att förstöras vilket informanterna blev informerade om innan intervjuerna började 

(Vetenskapsrådet, u.å).  

5.8 Analys/bearbetning 
Inför analys/bearbetning av resultatet transkriberades intervjuerna genom att lägga 

alla svar till samma fråga efter varandra för att enklare hitta en gemensam nämnare i 

deras svar. För att kunna analysera resultatet av informanterna delade jag upp syfte 

och frågeställningar till passande rubriker Lärares beskrivning av elevers svårigheter om 

förståelse för jordens, solens och månens rörelse i förhållande till varandra och 

årstidsväxlingar, Hur hanterar lärare elevers svårigheter, Vad är viktigt att tänka på när lärare 

undervisar astronomi för yngre elever? Och Hur beskriver lärare att de arbetar med sin 

undervisning för att stödja eleverna i deras lärande om jordens, solens och månens rörelse i 

förhållande till varandra. I dessa rubriker placerade jag informanternas svar när det blev 

klart strök jag bort allt som redan hade blivit använt i resultatet för att kunna granska 

svaren en gång till och se ifall det fanns något mer att ta upp. När analysen av 

resultatet blev klart gjordes en kort sammanfattning som ligger som stöd till 

diskussionen. I diskussionen valde jag att använda frågeställningarna som rubriker 

för att förtydliga att dem blivit besvarade. Resultatet av denna studie diskuteras 

tillsammans med den tidigare forskningen och studiens teoretiska ramverk. 
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5.9 Metoddiskussion  
I denna studie blev valet av metod intervjuer, eftersom studien är kvalitativ. Metoden 

ansågs passande eftersom syftet med studien var att undersöka hur lärare hanterar 

elevers svårigheter. För att få en förståelse för hur lärare hanterar detta intervjuades 

lärare. Lagerholm (2010) förklarar att en kvalitativ studie är mer djupgående än en 

kvantitativ studie och att färre informanter används. Problematiken med detta val av 

metod var att finna informanter som hade tid till en intervju, och utan dem blir det 

ingen studie eftersom det behöver minst fem informanter men inte mer än tio 

eftersom det är tidskrävande att genomföra intervjuer och eftersom de vanligtvis ska 

spelas in (Lagerholm 2010). En annan problematik med detta val av metod är att jag 

valde att göra semistrukturerade intervjuer. I det här fallet blev det inte mycket svar 

från lärarna och jag tror att hade jag valt en mer strukturerad intervjumetod hade jag 

möjligtvis fått mer svar och lärarna hade varit mer tydliga.  Men det hade istället 

krävt mer av utformningen av frågorna och möjligen fler, vilket istället hade krävt 

mer förberedelser. Mina erfarenheter att genomföra intervjuer kan också vara en 

bidragande faktor till att jag inte fick ut så mycket av intervjuerna som jag hade 

hoppats på.   
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6 Resultat 

Resultatet av informanterna kommer att presenteras i detta avsnitt utifrån studiens 

syfte och frågeställningar för att tydliggöra svaren.  

6.1 Elevernas svårigheter  
Många av lärarna förklarade att, undervisningen om jordens, solens och månens 

rörelser i förhållande till varandra och årstidsväxlingar, är för abstrakt för yngre 

elever. Dock beskriver inte Axel några svårigheter kring årstidsväxlingarna. Istället 

beskriver han att de har arbetat med årstidsväxlingarna och att han upplever att 

eleverna ”har dålig koll” på i vilken ordning de kommer. Vidare uttrycker Axel att 

bortsett från att ämnet är väldigt abstrakt, har eleverna också problem med 

begreppen. Han sade att ”det är för långt ifrån deras egen verklighet”. Clas beskriver den 

abstrakta svårigheten ”Det är väldigt stort och abstrakt, tänker när vi gick lärare 

utbildningen, man tänker proportioner, hur liten är vi inte egentligen. Det är svårt för oss 

vuxna att förstå detta, så svårt att kräva barnen att förstå”. Han förklarade att det beror på 

vad eleven har svårt för, det kan vara storlek och samband.  

 

Tre av lärarna uttryckte på olika sätt att eleverna har svårt att förstå hur allt snurrar 

och att hålla reda på vad som snurrar runt vad. Fanny beskrev detta; ” Svårigheten 

ligger i att se det, för ser man det i boken är det ritat med elipser och allting snurrar, men jag 

tror inte de fattar det ändå”. Fyra av sex lärare beskrev att det var just svårigheten i att 

förstå att jordaxeln lutar och att det i samband med att jorden roterar runt solen 

skapar olika årstider. Bea sade ” Dock får dom svårt att förstå att jorden snurrar samtidigt 

som den snurrar runt sin axel eftersom dom inte känner av det”. Axel sade att många elever 

hade svårt att ”komma ihåg hur lång tid det tog för jorden att snurra ett varv runt solen och 

att se skillnaderna att det snurrade runt solen och att den snurrade runt sin egen axel, det är 

dom två många har svårt att komma ihåg och blandar ihop.  

6.2 Hur hanterar lärare elevernas svårigheter? 
Axel, som är ganska nyexaminerad säger att en utmaning med att hantera elevernas 

svårigheter är att få eleverna att förstå eftersom det är väldigt abstrakt. För att hjälpa 

eleverna att förstå tänker Axel att han måste göra undervisningen väldigt visuell och 

använda mycket hjälpmedel, göra experiment och låta eleverna testa. Vidare sade han, 

efter att han berättade om att eleverna blandar ihop jordens rotation kring jordaxeln 

och jordens bana runt solen, ”men jag tror att det hjälpte att vi använde konkreta grejer att 

testa med och prata samtidigt. Dom fick redovisa om dom kunde genom att komma fram, nu 

har det gått ett år, nu har det gått ett dygn”. Dock beskriver han inte hur han hanterar 

svårigheterna kring elevernas förståelse av årstidsväxlingarna och samtidigt förklarar 

han att han inte hunnit med så mycket inom astronomi. 

 

Lärarna uttrycker olika metoder som kan användas när de undervisar om jordens, 

solens, och månens rörelser i förhållande till varandra och årstidsväxlingar. Doris 

förklarar att de kan arbeta praktiskt genom att ha solen i mitten och eleverna får 

snurra runt varandra, dock sade hon ”jag tror inte dom förstår förrän dom är äldre 

eftersom det är för abstrakt”. Clas förklarade att det även är svårt för vuxna att förstå 
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vilket gör det svårt att kräva av eleverna att förstå, men att de får arbeta med små 

modeller som till exempel en apelsin. Clas beskriver andra metoder lärare kan 

använda sig av vid denna typ av undervisning och det är att kombinera film och 

använda en lampa som snurrar så att eleverna får testa och sätta sig in i olika moment. 

Bea arbetar med skuggor, hon använder en stark lampa och låter barnen sitta i en ring, 

den starka lampan får agera solen och en stor badboll så de får se hur skuggorna 

far. ”Då är det lite lättare att få dom att förstå”. Evert sade att lärare måste locka eleverna 

till att lära sig genom att nyttja deras nyfikenhet ”ibland får man locka dom lusten att 

lära, åh svarta hål och galaxer och rymdvarelser” men ändå komma tillbaka till det som 

står i läroplanen. Evert beskrev när de har arbetat med månen ”vi gick ut och kikade och 

se om man kunde se något, tyvärr så ser man inte så mycket under skoldagen”. Evert 

uttrycker att det även är viktigt att ta hjälp av föräldrarna eftersom månen syns 

tydligare hemma på kvällen. 

 

Bea som har arbetat som lärare i flera år sade att hon inte tror det spelar någon roll om 

lärare har olika fokus på sin undervisning utan det är viktigt att lärare levandegör och 

tydliggör de kunskaper eleverna ska kunna utifrån kursplanen, Bea sade ”Jag tror att 

många tror att ska man arbeta med det här så ska man bara forska om planeter eller att det 

handlar om att barnen ska få jobba självständigt… det krävs mer som lärare att levandegöra 

och verkligen få dem att vara intresserade”. Fanny sade att hon själv som lärare väljer vad 

hon vill rikta in sin undervisning mot eftersom hon uttrycker att ”dom är flummiga i 

målen, att det står konkret att det här och det här ska de kunna i 1-3”. Allt handlar om vad 

man har för klass förklarade hon. Det är bättre att de får lite förståelse för något och 

sedan kan bygga vidare på när de blir äldre. 

 

 ”För börjar jag snurra till det med jordaxeln kanske alla barn tycker det är för svårt och när 

dom kommer till fyran vill de inte läsa om rymden för dom inte förstått. Man försöker lägga på 

en låg nivå men ändå följa målen till årskurserna, det beror så klart från klass till klass” 

(Fanny). 

6.3 Vad är viktigt att tänka på när lärare undervisar astronomi för 

yngre elever? 
 

Samtliga lärare uttryckte på olika sätt att det är viktigt att göra undervisningen enkel 

och intressant, men utmanande. Bea sade att läraren inte bara ska titta på det som står 

i läroplanen, så hon tar in sådant hon tycker är kul. Dock förklarade Evert att man inte 

får missa grunden och Fanny gör ett liknande uttalande om att lärare ska arbeta 

utifrån läroplanen och göra så gott de kan, annars får eleven repetera i femman. Clas 

förklarar att lärare inte ska ha förutfattade meningar om elevernas kunskaper men att 

det kan vara en god idé att minska textmängden och ha mer visuellt arbete. Bea sade 

att man plockar in sådant som är intressant för barnen, för det finns alltid en eller två 

elever i varje klass som är duktig på området och att man ska försöka väcka deras 

nyfikenhet och få dem att känna sig duktiga. ”Om man tittar på jorden, solen och månens 

förhållande till varandra då kan jag känna att det är viktigt att få förståelse för hur det ser ut 

omkring oss. Det kan jag känna att där finns det stor relevans” (Bea). Axel förklarar att det 
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är viktigt att läraren inte bara pratar, utan det är också viktigt att visa och göra. Han 

sade att man som lärare ska vara mångfaldig och använda fler lärostilar. 

6.4 Lärarnas beskrivning av deras arbete om himlakropparnas 

rörelse i förhållande till varandra 
 

Det är en stor utmaning att lära eleverna om jordens, solens och månens rörelser i 

förhållande till varandra och inte minst att få dem att förstå sambandet med 

årstidsväxlingar tycker alla lärare. Det gäller att läraren är ”mångfaldig” förklarade 

Axel, att inte bara pratar men också visar med konkreta hjälpmedel. Samtliga lärare 

uttrycker på något sätt behov av att variera arbetssätten. Till exempel sade Clas ”Jag 

tänker att man måste trigga flera olika lärostilar i samma och jag tycker att dom estetiska 

läroprocesserna är viktiga i skolarbetet i dom yngre åren”. Fyra av sex lärare uttryckte att 

de arbetar tematiskt och tre av dessa arbetar ämnesövergripande. Flera av lärarna 

uttrycker att de arbetar med konkreta hjälpmedel och några konkreta hjälpmedel som 

nämns vid intervjuerna är en stark lampa, konkreta saker i klassrummet som bollar i 

olika storlekar och jordglob. Fanny använder inte så mycket konkret material förutom 

en ballong som liknar jorden och så bygger hon raketer med eleverna vilket gör att de 

kommer in på begreppet lufttryck. Bea nämner att hon också bygger med eleverna, 

något de har byggt är jordklot.  

 

Bea nämner ett konkret material som hon saknar i skolorna idag. 

 

”Det som jag saknar som man hade på skolorna för 25–30 år sedan då hade dom 

hära som ett litet planetarium. Solen var i mitten som en jätteglödlampa som 

man kunde snurra och veva så fanns planeter runt om. Sedan fanns dom som 

var lite mindre som bara hade solen, jorden och månen. Men de finns inte längre, 

de är utrensade, bortkastade men då blev det lätt för eleverna att se” (Bea).  

 

Vid intervjuernas framkom betydelsen av att arbeta visuellt. Samtliga lärare sade sig 

använda filmer i samband med sin astronomiundervisning. Dock sade Doris att det 

inte finns så bra filmer, hennes förklaring till det är ”jag vet inte riktigt vad jag ska svara? 

Jag har nog helt enkelt inte hittat några och har inte uppdaterat mig om det kommit några 

nya” (Doris). Bea håller inte med och förklarade att eleverna lär sig bättre när de få se 

på film. Hon förklara att genom att se på film förstår eleverna årstiderna bättre. Två 

av lärarna använder sig av Medianavet för att hitta relevanta filmer och Evert nämner 

att det finns mycket bra filmer på Youtube om månlandningar.  

 

I övrigt nämner lärarna andra visuella hjälpmedel att arbeta med. Clas förklarade att 

utöver film kan andra estetiska lärprocesser användas till exempel 2D, 3D, 

dramatiseringar och sånger. ” Jag tänker att det är görandet så fastnar minnet bättre än att 

bara läsa. Nu var det ett par år sedan jag hade detta tema men det finns rymdsånger och 

väldigt mycket material ute på nätet som man kan plocka. Det beror på vad man har för grupp, 

jag letar efter sådant som är nytt och fräscht. Som man kan bygga ihop. En gång gjorde vi en 

astronautteater för föräldrarna” (Clas). Doris använder en app som visar stjärnbilder och 

aktuella händelser och Clas använder ett digitalt läromedel som heter Liber espresso. 
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Fyra av sex lärare använder olika läroböcker. Bea och Clas nämner att de använder 

NO-boken och Evert använder läroböcker som heter Universumboken och Plus-

böckerna där det står lite om årstiderna. Bea och Evert använder skönlitterära böcker i 

undervisningen och de nämner en bokserie av Christer Fuglesang, som de säger är ett 

bra material att använda vid undervisning om rymden. Bea sade; 

 

 ”Christer Fuglesang har skrivit flera böcker om två barn som har en halvgalen 

morbror som de åker ut med i rymden. Den är lite rolig för dom tar upp lite 

fysikaliska begrepp och längst bak i boken finns det en förklaring till dom begrepp 

han tar upp i boken, som man kan ta upp och prata med barnen om och boken är 

jättespännande. Dom ger sig ut i rymden i en rymdraket som han har byggt 

själv och sedan finns det en fortsättning, till Marianergraven. Det är en sådan 

där tvist som eleverna ser att det här också går, och de kan lära sig utifrån 

skönlitteratur” (Bea). 

 

Evert berättade att klassen kan skriva och ställa frågor till programmet och det brukar 

vara uppskattat hos eleverna. Doris använder vetenskapstidningar till 

astronomiundervisningen. Evert, Bea och Fanny låter eleverna läsa böcker och skriva 

faktatexter om rymden. Fanny använder sig av cirkelmodellen när eleverna ska skriva 

vilket hon förklara på detta sätt ”vi plockar ut en text och stöd och diskuterar det, sedan får 

dom skriva en gemensam text och sedan en individuell text”. Bea använder små böcker om 

rymden som eleverna får träna skriva faktatexter med.   

6.5 Sammanfattning av resultat  
Sammanfattningsvis uttryckte alla lärare på olika sätt att undervisningen om jordens, 

solens och månens rörelser i förhållande till varandra och årstidsväxlingar är för 

abstrakt för eleverna. Andra svårigheter som framkommer i resultatet är elevernas 

förståelse för vad som snurrar runt vad och jordaxelns lutning vilket gör att eleverna 

har svårt att förstå hur årstiderna framkommer. Lärarna uttrycker på olika sätt att 

undervisningen måste vara enkel, intressant och utmanande samt att arbeta visuellt 

och praktiskt. De olika arbetssätten är att låta eleverna se på film, arbeta med konkreta 

material och låta undervisningen vara ämnesövergripande.   
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7 Diskussion 

Under denna rubrik kommer resultatet av denna studie att diskuteras tillsammans 

med den tidigare forskningen och studiens teoretiska ramverk, därefter kommer en 

slutsats att göras och en beskrivning av vidareforskning.  

 

7.1 Hur beskriver lärare elevers svårigheter i samband med 

undervisningen om jordens, solens och månens rörelser i 

förhållande till varandra och årstidsväxlingar? 
 

De svårigheter som kom fram i resultatet är bland annat att elevernas förståelse för 

himlakropparnas rörelser i förhållande till varandra och årstidsväxlingar är för 

abstrakt för eleverna att förstå. Det abstrakta tänkandet är svårt för yngre barn, 

(Sneider & Ohadi, 1998), och det är inte förrän de är äldre som de börjar utveckla 

denna färdighet (Ha Persson,2013). Det abstrakta tänkande kan kopplas till Wilhelm, 

Cole, Cohen och Lindells (2018) förklaring om att eleverna behöver en välutvecklad 

spatial förmåga och perspektivmedvetenhet. Detta för att eleverna måste kunna 

förflytta sina mentala tankar utifrån de två perspektiven (Andersson, 2008). Eleven 

kan förstå markperspektivet eftersom det är nära deras egen verklighet och 

observationsperspektivet är för långt bort från elevens egen verklighet. För att få 

förståelse för elevernas svårigheter kan läraren fundera kring elevernas egen 

världsbild eftersom det handlar om deras tankar och förståelse för fenomen som de 

möter i sin vardag (Hansson, 2012). Detta gör att elever kan ha svårt att få förståelse 

för att till exempel jorden snurrar runt sin egen axel eftersom de inte kan känna det. I 

resultatet framgår det att en svårighet för eleverna är att de har svårt att förstå 

sambanden mellan jordaxelns lutning och att allt som snurrar skapar årstider. 

Anledningen till att eleverna får dessa problem är för att rörelserna är 

tredimensionella vilket Fanny beskrev. Eleverna ser inte rörelserna i böckerna bara att 

de är ritade med elipser vilket i sig är ett tvådimensionellt perspektiv. Benacchio 

(2001) förklarar att elever har svårt att förflytta från ett tredimensionellt perspektiv till 

ett tvådimensionellt.  

 

Forskning (Andersson, 2008; Benacchio, 2001; Korur, Enil & Göçer, 2016) har visat att 

elever kan ha stora missuppfattningar om grundläggande astronomiska begrepp men 

utifrån detta resultat är det bara Axel som påpekade att eleverna har svårigheter med 

begreppen. Andra missuppfattningar som visats är att elever har svårt att förstå de 

grundläggande astronomiska fenomen som är för långt bort för att observeras med 

blotta ögat. Clas beskrev också detta som att eleverna har svårt med förståelsen av 

proportioner så som samband och storlek vilket kan kopplas till missuppfattningar av 

begrepp eftersom denna studies resultat visade att eleverna har svårt att komma ihåg 

vad som snurrar runt vad, vilket tyder på svårigheter med begreppen.  

 

I resultatet framkommer det att läraren måste arbeta mycket visuellt och använda 

många hjälpmedel. För att eleverna ska kunna förstå himlakropparnas rörelser kan 

man tydligt se i resultatet att flera av lärarna använder kroppen, att låta eleverna visa 
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hur allt snurrar genom att dramatisera med hjälp av konkreta hjälpmedel. Detta kan 

förknippas med den sociokulturella teorin, när eleverna snurrar genom att 

dramatisera sker det i samspel med andra klasskamrater och lärare (Andersson, 2008) 

vilket Doris påpekade i resultatet. Ett konkret material som verkar vara vanligt hos 

lärarna är att använda en jordglob. Att arbeta med konkreta material kan förknippas 

med Hands-on modellen som beskrivs i bakgrunden. Denna modell hjälper eleverna 

att förstå himlakropparnas rörelser genom beröring och att göra (Türk & Kalkan, 

2018). Bea nämner en bra modell som inte används längre som kan kopplas till de 

modeller som Türk och Kalkan (2018) beskriver om hands-on modellen. För att 

visualisera rörelserna för eleverna kan olika modeller av tellurium användas. 

 

I resultatet framkommer det att undervisningen bör vara enkel, intressant och 

utmanande och att läraren kan ta in sådant som inte står skrivet i läroplanen ändå 

komma tillbaka till styrdokumenten. Detta kan förknippas med det Andersson (2008) 

förklarade att eleverna lär sig med samspel med klasskamrater och lärare. Flera av 

lärarna förklarade att eleverna tycker detta är intressant vilket även Hansson (2012) 

påpekar, naturvetenskapen är ett stort intresse hos eleverna.  

7.2 Hur beskriver lärare att de arbetar med sin undervisning för att 

stödja eleverna i deras lärande om jordens, solens och 

månens rörelser i förhållande till varandra och i deras 

lärande om årstidsväxlingar?  
 

I resultatet framgår att lärare behöver variera arbetssätt när de undervisar om jordens, 

solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Tidigare diskuterades Hands-

on modellen som ett av dessa arbetssätt. Genom att arbeta med Hands-on modellen 

utvecklar eleverna sitt lärande genom att de är mera aktiva i undervisningen detta 

kan förknippas med den sociokulturella teorin eftersom eleverna utvecklar lärandet 

genom interaktion med andra för att bara sitta och lyssna och höra. I resultatet 

framkom det att lärare bör arbeta visuellt men det är inget som tidigare forskning har 

påvisat utan där handlar det mer om att använda olika modeller, till exempel tre stegs 

modellen där det handlar om att gå ut och observera för att skapa förståelse för de 

olika fenomenen. Att gå ut och observera nämner endast Evert. De brukar gå ut och 

titta på månen men att det syns dåligt under skoldagen. Han uppmuntrar eleverna 

och deras föräldrar att observera hemma eftersom det ger chansen att titta på de olika 

fenomenen när det är mörkt. Att arbeta visuellt beskrev alla lärare på något sätt att de 

låter eleverna göra genom att se på film för att visualisera rörelserna.  

 

Det framkom i resultatet att de svårigheter eleverna har är förståelsen för 

himlakropparnas rörelser i förhållande till varandra och en metod som kan användas 

är mentala modeller eftersom denna modell används för att beskriva och förklara 

fenomen som inte går att uppleva direkt och att överföra förståelsen till andra, (Taylor 

et al., 2003), vilket påvisar ett sociokulturellt lärande. Detta styrker Andersson (2008) 

att inom det naturvetenskapliga området måste människan interagera med andra 

människor för att upptäcka och tillägna sig de naturvetenskapliga begreppen och 

teorierna. De mentala modellerna kan användas för att hjälpa eleverna att bli av med 
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missuppfattningar kring de grundläggande astronomiska begreppen (Taylor et al., 

2003). En slutsats utifrån detta är att undervisningen bygger på gemensamma 

aktiviteter för att eleverna ska kunna upptäcka och tillägna sig dessa kunskaper på 

bästa sätt enligt den sociokulturella teorin (Andersson, 2008).  

 

I resultatet finns det flera andra arbetssätt som lärarna använder. Vissa använder 

läroböcker och NO-boken är den lärobok som används mest av lärarna. Andra 

arbetssätt som bidrar till elevernas lärande är att skriva faktatexter och läsa 

skönlitterära böcker av bland annat Christer Fuglesang. 

7.3 Slutsats 
Slutsatsen av denna studie är att många av lärarna uttrycker på något vis att 

undervisningen om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och 

årstidsväxlingar är för abstrakt för eleverna att förstå. Eleverna måste träna sin 

spatiala förmåga för att kunna få förståelse för detta. Slutsatsen är också att få 

eleverna att förstå de tredimensionella genom att variera undervisningen. Lärarna 

använder ett varierat arbetssätt och de vanligaste är att arbeta visuellt, dramatisera 

och använda konkreta material. Eleverna bör arbeta på flera olika sätt, själv, 

tillsammans med andra och med stöd av lärare vilket kan kopplas till den 

sociokulturella teorin som handlar om att människan lär sig i samspel med andra.  

7.4 Vidare forskning  
Förslag på vidare forskning inom denna studies område skulle kunna vara hur dessa 

svårigheter och missuppfattningar ter sig bland lärarstudenter. Under tiden denna 

studie genomfördes kom jag i kontakt med flera studier om lärares och elevers 

svårigheter och missuppfattningar om himlakropparnas rörelser i förhållande till 

varandra. Däremot upptäcktes inga studier av lärarstudenters syn på detta, vilket 

skulle kunna vara intressant att undersöka eftersom lärarstudenter ska i framtiden 

undervisa elever om detta. Ett annan alternativ till vidare forskning skulle kunna vara 

att göra en jämförelse mellan lärarnas och elevernas förståelse om himlakropparnas 

rörelser i förhållande till varandra, genom att göra en enkätstudie.  
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9 Bilagor 

 

Bilaga 1 Missivbrev  

 
 

 

 

 

 

 

 

Missivbrev 

 

Förfrågan om att delta i en studie om ”Lärares uppfattning om astronomiundervisningen”.  

Denna studie kommer att fokusera på det i kursplanen för NO ”Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till 

varandra… och årstidsväxlingar i naturen” (Skolverket, 2017 s. 169). 

Studien är ett självständigt arbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till Grundlärare med inriktning mot 

arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Studien kommer att genomföras 

genom intervjuer med verksamma lärare under april 2019. 

Intervjun kommer att handla om dina erfarenheter av undervisning om astronomi. Intervjun kommer att ta cirka 30 

minuter. Det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att 

spelas in.  

Den information som Du lämnar kommer att förvaras och behandlas på ett sådant sätt att ingen obehörig kommer att 

få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. När examensarbetet 

är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Mittuniversitetet. Inspelningarna och den utskrivna texten 

kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att 

få en kopia av arbetet.  

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering.  

Jag skulle gärna vilja veta mer om dina erfarenheter kring undervisning om astronomi och undrar därför om du har 

möjlighet att delta i en intervju? 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare 

Med vänlig hälsning Malin Hasselblad. 

 

 

Malin Hasselblad    Nina Eliasson 

Student    Handledare/lektor 

Maha1508@student.miun.se   nina.eliasson@miun.se 

0767692179    0703363101  

mailto:Maha1508@student.miun.se
mailto:nina.eliasson@miun.se


 

II 

 

Bilaga 2 Intervjufrågor 

 
Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare 

2. Vilken lärarutbildning har du? 

3. Hur gammal är du? 

4. Har du någon extra utbildning inom astronomi? Om ja vilken? Om nej, 

känner du att du skulle behöva? 

5. Hur stort intresse har du för astronomi?  

6. Hur många timmar lägger du på astronomiundervisningen under tre 

år. 

7. Hur skulle du själv beskriva dig själv som lärare i astronomi?  

8. Vilka svårigheter ser du hos eleverna när de ska få förståelse för 

jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och 

årstidsväxlingar? 

9. Vilka metoder och material använder du i din astronomiundervisning 

och varför använder du detta? 

10. Vad är viktigt att tänka på när man undervisar astronomi för yngre 

elever? 
 

Följdfrågor; 

 

När ni lär om månens faser osv. går ni ut och tittar något? 

 

Vad tror du blir för utmaning för dig som lärare att undervisa, som är ny med detta, 

och ska undervisa inom detta område? 

 

Du som lärare, att undervisa astronomi för yngre elever i skolan, är det relevant? 

 

Du verkar ha stort intresse för astronomi och till de lärare som inte har stort intresse, 

tänker till eleverna som har dessa lärare, tror du någon utmaning för dessa lärare att 

undervisa eleverna så de får samma kunskap. 

 

Extra prat här pratades det fritt efter att frågorna var ställda 

 

 

 
 


