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SAMMANFATTNING 

Årtal: 2013    Antal sidor: 19 

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning, utifrån egna erfarenheter och genom att 
läsa forskning fått en förståelse för att barns föreställningar om naturvetenskapliga fenomen 
inte stämmer överens med verkligheten. Det har också gett oss en uppfattning om att det 
saknas läromedel inom astronomi för barn i de yngre åldrarna. Grundat utifrån detta valde vi 
att utveckla ett läromedel inom astronomi. 

Läromedlet är tänkt att vara lättillgängligt och lättanvänt för lärare, samt att läromedlet ska 
uppfylla ett av de centrala kraven i Lgr 11 för årskurs 1 till 3 inom naturvetenskap: ”Jordens, 
solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser”. 

För att kunna ta reda på vad ett bra läromedel är och på så sätt få tips till vårt eget så 
genomfördes en enkät på våra partnerskolor. Vi har även genomfört en sammanställning av 
faktaböcker, skönlitteratur, läromedel och internetsidor. Materialet analyserades sedan med 
hjälp av en kvalitativ metod som har legat till grund i utvecklingen av läromedlet. Av enkäten 
har vi fått resultatet att pedagogerna eftersöker läromedel som bland annat innehåller 
praktiska övningar kopplat till Lgr 11 och kopieringsunderlag. Av inventeringen av litteratur 
har vi kommit fram till resultatet att det saknas ett läromedel inom Astronomi för 
grundskolans yngre åldrar samt att ett sådant läromedel som pedagogerna i enkäten eftersö-
ker inte finns på marknaden.  
 
Läromedlet består av en lärarhandledning och en arbetsbok till eleverna. Lärarhandled-
ningen är uppdelad efter rubrikerna saga, diskussionsfrågor, fakta och instruktioner till akti-
viteter med tillhörande kopieringsunderlag. Arbetsboken är uppdelad i rubrikerna fakta, in-
struktioner till aktiviteter och ordlista med svåra ord. Läromedlet bygger på metoderna: 
storyline, saga och högläsning. För att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper om rymden så 
används verktyg som experiment och diskussionsfrågor. Läromedlet riktar sig främst till 
lärare och elever i grundskolans tidigare år, årskurs 1 till 3, men är även tänkt att kunna 
anpassas till barn i förskoleklass.  
 
 
  

Nyckelord: fysik, astronomi, rymden, läromedel, experiment, saga 
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During our practical teacher training we became aware of children’s alternative conceptions 
in astronomy.  We turned our faces towards science education literature and found evidence 
that children’s conceptions is not corresponding to scientific explanations. We also realized 
that there is a lack of Swedish teaching aids in astronomy for younger children (school year 1-
3), therefore we have chosen to develop a teaching tool in astronomy. 
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that children’s conceptions is not corresponding to scientific explanations. We also realized 
that there is a lack of Swedish teaching aids in astronomy for younger children (school year 1-
3), therefore we have chosen to develop a teaching tool in astronomy. 

The teaching material is meant to be accessible and easy to use for teachers, as well as the 
teaching material shall meet one of the key requirements of Lgr 11 for grades 1-3 in science: 
"The earth, sun and moon movements relative to each other. Phases of the moon". (own 
translation) 
 

The teaching material is meant to be accessible and easy to use for teachers, as well as the 
teaching material shall meet one of the key requirements of Lgr 11 for grades 1-3 in science: 
"The earth, sun and moon movements relative to each other. Phases of the moon". (own 
translation) 
 
To find out what a good teaching aid is and get tips to our own, we made a survey at our part-
ner schools. We also performed a compilation of nonfiction, fiction, educational materials 
and Internet sites. The material was then analyzed with the help of a qualitative method 
which then formed the basis of the development of the teaching aid. Our main results from 
the survey are that the educators are seeking teaching aids which includes practical exercises 
linked to Lgr 11and photocopiable documents. From the inventory of literature, we have 
come to the conclusion that there is no Swedish teaching aid in Astronomy for the younger 
children in primary school and that such teaching materials that the teachers in the 
questionnaire are asking fore can’t be found in today’s market. 

To find out what a good teaching aid is and get tips to our own, we made a survey at our part-
ner schools. We also performed a compilation of nonfiction, fiction, educational materials 
and Internet sites. The material was then analyzed with the help of a qualitative method 
which then formed the basis of the development of the teaching aid. Our main results from 
the survey are that the educators are seeking teaching aids which includes practical exercises 
linked to Lgr 11and photocopiable documents. From the inventory of literature, we have 
come to the conclusion that there is no Swedish teaching aid in Astronomy for the younger 
children in primary school and that such teaching materials that the teachers in the 
questionnaire are asking fore can’t be found in today’s market. 
 
The teaching material consists of a teacher's guide and a workbook for students. The teach-
er's guide is divided by the headlines: story, discussion topics, facts and instructions for ac-
tivities with photocopiable documents. Students’ workbook is divided into headings: facts, 
instructions for activities and a glossary. These teaching materials are based on the methods: 
storyline, story and reading aloud. For students to be able to make meaning of Space the 
teaching aid contains tool as experiments and discussion questions. The teaching material is 
primarily aimed at teachers and students in primary school, grades 1 to 3, but the teaching 
material is also intended to accommodate children in preschool. 
 
_______________________________________________ 

Keywords: physics, astronomy, space, teaching aid, experiments, story
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1. Inledning 
Thorén (1999) anser att forskningen har under de senaste årtiondena visat att barn har före-
ställningar om många olika naturvetenskapliga fenomen redan innan de börjar skolan. 
Forskningen har även visat att barns föreställningar skiljer sig ofta från de naturvetenskap-
liga, samt att dessa föreställningar ofta är svåra att förändra. Dimenäs och Sträng Haraldsson 
(1996) skriver att den naturvetenskapliga undervisningen handlar om att eleven ska utveckla 
en vetenskaplig kunskapssyn och förstå de vetenskapliga begreppen. Det finns flera forsk-
ningsprojekt där elever har intervjuats angående sina föreställningar om olika naturveten-
skapliga fenomen. Forskning visar att det inom en elevgrupp oavsett ålder, oftast finns olika 
uppfattningar om fenomen i undervisningen. Författarna har intervjuat elever i årskurs tre 
om varför de tror att det blir natt och dag. Några av vardagsföreställningarna som framkom, 
var antingen att Solen går runt Jorden, Solen slocknar på natten eller att Gud släcker och 
tänder. Det fanns några elever som kunde den naturvetenskapliga förklaringen att Jorden 
vrider sig runt en tänkt axel. Elevernas svar kunde förklaras med händelser och berättelser 
som eleverna tidigare har upplevt i sin vardag.  

Det finns även forskningsrapporter som visar på att barn har olika föreställningar om rym-
den. Åhman (2003) fick genom intervjuer med barn i årskurs fyra till sex veta att många ele-
ver tror att Solen och Månen ligger på samma avstånd till Jorden. Fler av eleverna har även 
ritat planeter i fel proportioner till Jorden, Solen och Månen. De flesta eleverna tror att Jor-
den rör sig i en bana runt Solen och att Månen och Solen står stilla. Sharp och Kuerbis 
(2006) har intervjuat barn i åldrarna 9 till 11 år och upptäckt att de flesta eleverna inte kan 
ordningen på planeterna och Solen i solsystemet. Eleverna hade lättare med namnen på Jor-
den, Mars, Jupiter, Saturnus och Pluto, medan Uranus och Neptunus var svårare att komma 
ihåg namnet på. Eleverna kunde identifiera Jorden och Saturnus från bilder. Den relativa 
storleken kunde bara visas hos Solen, som ofta var den största ”planeten”. Solen knuffar runt 
planeterna, planeterna behöver ljus eller behöver värme, var förklaringar till planetrörel-
serna. Barnen svarade allt ifrån att solsystemet är 2000 år gammalt upp till biljoner år gam-
malt. Starakis och Halkia (2010) fick veta efter att ha intervjuat elever i årskurs fem och sex 
att barnen har föreställningen om att Månen endast rör på sig natten samt att Månen och 
Solen enbart kan synas samtidigt vid soluppgång eller solnedgång. Tre fjärdedelar av de som 
deltog i studien trodde även att Solen och Månen befinner sig på varsin sida av Jorden.  

Vi har båda undervisat inom astronomi på våra två partnerskolor. En av oss höll i lektioner 
som handlade om Månens faser och den andra genomförde lektioner som handlade om 
stjärnhimlen och stjärnbilder. Vi startade våra lektioner med en frågestund eller tankekarta 
där vi ville ta reda på elevernas föreställningar om bland annat astronomi, solsystem, stjärnor 
och planeter. Våra elever hade blandade föreställningar. Några pojkar trodde att solsystemet 
är en linje som planeter snurrar på eller att planeter sitter fast på massa ringar runt Solen. 
Dessa ringar var enligt dem atmosfären som också finns runt Jorden. En annan pojke kom-
menterade att planeter som är närmare Solen är varmare och de längre bort från Solen är 
kallare. På frågan vilken planet är störst? fick vi olika svar: Jorden, Solen, Saturnus. En 
annan elev trodde att vissa planeter var lättare än andra. En flicka hade hört att Pluto inte 
längre finns och undrade om det var sant. Enligt eleverna var Solen en planet, en stjärna eller 
gas. En annan pojke trodde man kunde gå på Solen med en brandslang och släcka elden 
eftersom han hade hört att det var väldigt varmt där. På frågan hur lång tid tar det för Månen 
att snurra runt Jorden fick vi svar som varierade från 30 sek till ett dygn.  

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning och utifrån egna erfarenheter en uppfatt-
ning om att det saknas material inom astronomi för barn i de yngre åldrarna. Vi har även 
uppmärksammat att kurslärandemålet vi jobbar med har tillkommit i den nya läroplanen, 
Lgr 11. Grundat utifrån detta valde vi att utveckla ett läromedel inom astronomi. 
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1.1 Syfte och avgränsning 
Syftet med denna uppsats är att utveckla ett läromedel. Läromedlet är tänkt att vara lättill-
gängligt och lättanvänt för lärare, samt att läromedlet ska uppfylla ett av de centrala kraven i 
Lgr 11 för årskurs 1 till 3 inom naturvetenskap: 

 
Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. 
Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. (Utbildningsdepartementet, 
2011, s. 128) 

 
Läromedlet består av en lärarhandledning och en arbetsbok till eleverna, som bygger på me-
toderna: storyline, saga och högläsning. För att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper om 
rymden så används verktyg som experiment och diskussionsfrågor.  
 
Vi har valt att använda oss av en åldersavgränsning. Läromedlet riktar sig främst till lärare 
och elever i grundskolans tidigare år, årskurs 1 till 3. Läromedlet är även tänkt att kunna an-
passas till barn i förskoleklass.    

2. Bakgrund 
Nedan följer en kort beskrivning av läromedlets stöttepelare: läroplanen, didaktik inom na-
turvetenskap och fysik samt lärarens roll. Vi beskriver även de tre centrala arbetsätten som 
läromedlet bygger på: storyline, sagor och högläsning. Vi skildrar också läromedlets centrala 
verktyg för att eleven ska få kunskap och nå en förståelse, de verktygen har vi valt att 
presentera under rubrikerna experiment och diskussionsfrågor.    

2.1 Lgr 11 
I kursplanens centrala innehåll för naturvetenskap i årskurs 1 till 3 står det att undervis-
ningen i de naturorienterande ämnena ska ta upp och gå igenom:  

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. 
Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. (Utbildningsdepartementet, 
2011, s. 128) 

I kursplanen för fysik så står det att syftet med undervisningen ska vara att eleverna får 
chansen till att utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang. Eleverna ska även ges 
chansen till att utveckla en nyfikenhet och ett intresse för att undersöka världen runt om-
kring sig. Eleverna ska ges möjligheten till att påverka undervisningen så att den grundas i 
deras intressen. Undersökningarna ska hjälpa eleverna till att förstå hur man kan använda ett 
påstående och sedan värdera och pröva det med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder. 
Eleverna ska få en inblick i fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de 
teorierna formas i interaktioner med erfarenheter från undersökningar av omvärlden 
(Utbildningsdepartementet, 2011).  

I läroplanens värdegrund, som ska genomsyra allt som sker i skolan, så står det att utbild-
ningen och undervisningen ska främja alla elevers utveckling och lärande. För att kunna göra 
detta så är skolan även skyldig till att anpassa undervisningen efter varje elevs förutsätt-
ningar, behov och tidigare erfarenheter (Utbildningsdepartementet, 2011). 

2.2 Didaktik  

2.2.1 Naturvetenskap 
Det finns tre viktiga anledningar till varför man ska undervisa om ämnet naturvetenskap i 
skolan. Den första anledningen är att naturvetenskaplig kunskap är en av mänsklighetens 
största bedrifter och det vore fel att hålla den kunskapen ifrån någon. Anledning nummer två 
handlar om att naturvetenskapen är en stor del i vårt vardagliga liv och därför bör alla inneha 
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en viss kunskap inom ämnet. Den sista och tredje anledningen är att många samhälls- och 
politiska frågor har en direkt eller indirekt naturvetenskaplig anknytning och för att kunna ta 
ett demokratiskt beslut i frågorna krävs en samhällsdebatt som förs av insiktsfulla 
medborgare (Ekstig, 1990). 

Genom att studera naturvetenskap så utvecklar barn sin fallenhet till att förstå världen runt 
omkring sig. Arbetar man med naturvetenskap så utvecklas även barnets förmåga till att göra 
effektivare beslut och problemlösningar i sin egen tillvaro. Därför är naturvetenskapen en 
lika viktig baskunskap som förmågan att kunna läsa, skriva och räkna. Litteraturen under-
stryker även vikten av att tidigt i skolan arbeta med naturvetenskap då det ger eleven en mer 
realistisk bild om sin omvärld samt att det påverkar elevernas inställning till ämnet (Harlen, 
1996). 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) skriver att undervisningen i naturve-
tenskap karaktäriseras av att inlärningen sker i samband med att eleven gör egna utfors-
kande undersökningar som knyts samman med teori. Författarna skriver att naturvetenskap-
lig kunskap är en produkt av erfarenhetsmässiga bevis, mänsklig slutledning, fantasi och kre-
ativitet och därför kan man aldrig hävda att en vetenskap är absolut sann och inte kan om-
prövas. Harlen (1996) hävdar att inlärningen av naturvetenskap sker i samband med att man 
tillåter färdigheter, attityder och begrepp utvecklas simultant med varandra.  

Det finns liknelser emellan hur ett barn undersöker naturvetenskapliga fenomen och hur en 
vetenskapsman undersöker ett fenomen. Det finns flera olika sätt att undersöka ett fenomen 
men alla sätten använder sig av någon form av naturvetenskapliga metoder för att göra det, 
en sådan metod skulle exempelvis kunna vara formuleringen av ett problem, observation, 
hypotes, testning av en hypotes och slutsats (Elfström m.fl.), 2008). 

2.2.2 Fysik 
Ekstig (1990) anser att fysikdidaktik kan sammanfattas i fyra olika frågor: Varför fysik? Vad 
är fysik? Vad ska vi välja fysik? och Hur undervisar man i fysik? Nedan besvarar vi de två 
sista frågorna. 

För att kunna undervisa fysik till barn i de lägre åldrarna i grundskolan så hävdar Ekstig 
(1990) att det är viktigt att man lägger stoffet på rätt mognads- och kunskapsnivå. Författa-
ren menar på att det annars finns en risk att begreppen och fenomenen i fysikundervisningen 
blir för abstrakt för eleven. Ekstig skriver även att ett ämne är som mest konkret när vi kan 
undersöka det med något av våra sinnen, exempelvis vi ser en penna och kan känna den i vår 
hand. Men inom naturkunskapen så handlar det inte enbart att förmedla den kunskapen 
man kan ”se” det handlar även om att visa och ge en förståelse för fenomen vi inte kan se, för 
de fenomen som är osynliga som exempelvis luft eller elektricitet. Vi anser att vissa delar av 
rymden är ett exempel på osynliga fenomen.  

2.2.3 Rymden 
I internettidskriften Populär Astronomi skriver Cumming (2013) att i den nya läroplanen 
finns förändringar för hur elever i grundskolan möter astronomi. Eleverna ska bli bättre på 
att förstå hur Jorden, Solen och Månen rör sig, samt på stjärnhimlens förändringar. 
Cumming har intervjuat Lars Forsberg som har varit med i gruppen som tog fram de nya 
kursplanerna i de naturorienterande ämnena. Forsberg anser att eleverna ska jobba med sa-
ker de själva kan se på himlen. Han menar även att eleverna ska få lära sig mer om stjärn-
himlens förändringar. Han anser att astronomi hjälper barn att förstå omvärlden och utveck-
lingen av vår nuvarande världsbild.   
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2.3 Lärarens roll 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det att grunden för 
skolans verksamhet ska baseras på utforskande, nyfikenhet och lusten till att lära. Under 
lärarens ledning ska skolan erbjuda eleverna en strukturerad meningsfull undervisning och 
lärarna ska sträva efter att balansera och integrera alla typer av kunskaper i undervisningen. 
Vidare skrivs det att läraren ska ta hänsyn till varje enskild elevs behov, förutsättningar, och 
erfarenheter och genom denna hänsyn stärka elevernas vilja till lärande och självförtroende. 
Läraren ska även ge utrymme för att eleverna själva ska få skapa, få chansen till att använda 
sig av olika uttrycksmedel och eleverna ska få en möjlighet att arbeta ämnesövergripande 
(Utbildningsdepartementet, 2011). 

Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) skriver att i undervisningssammanhang så händer 
det alltid saker man inte har planerat för och i sådana situationer så gäller det att man som 
pedagog kan vara flexibel. De skriver vidare att det är viktigt att en pedagog försöker bli med-
veten om vad som fungerar och inte fungerar i klassrummet, detta så att pedagogen kan 
kontrollera den praktiska verksamheten istället för att bli kontrollerad av verksamheten. 
Elfström m.fl. (2008) understryker vikten av att man som pedagog är medveten om sitt eget 
tänkande och agerande och att det är igenom en sådan process som man kan ändra och be-
vara delar ur den traditionella naturvetenskapliga undervisningen.  

Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) anser att det är upp till läraren att använda sig av 
metoder som möjliggör för eleven att skapa sig en förståelse gällande det som lärs ut. Ett me-
ningsfullt lärande sker när personen i fråga blir medveten om kvalitativa förändringar i sitt 
eget tänkande. Författarna menar att det meningsfulla lärandet i skolan sker under lektionen 
när dess innehåll och elevens tidigare föreställningar möts. Elfström m.fl. (2008) tilläger att 
det är viktigt att man i förberedelserna inför ett tema eller lektion tänker på vad det är som 
barnen är intresserade av att veta och att man grundar undervisningen på deras frågor och 
undersökningar. Genom att frångå sin egen tänkta planering och istället utgå ifrån barnen så 
kan man eftersträva fler mål i läroplanen, det bidrar till en ökad känsla av meningsfullhet för 
barnen.  

Det är viktigt att man som pedagog har tillräcklig kunskap inom ett ämne, dels för att kunna 
strukturera ämnet för eleverna men också för att man ska kunna motivera eleverna till lä-
rande. Pedagogers inställning för ämnet hen undervisar i kan i vissa fall vara avgörande för 
elevers syn på ämnet. En bra lärare inom fysik, ska inte bara kunna svara på frågor utan hen 
ska även kunna stimulera, aktivera, ställa krav och strukturera elevens arbete så att lärandet 
känns meningsfullt (Ekstig, 1990). 

Stensmo (2008) skriver att det i läroplanen står att undervisningen ska anpassas till varje 
enskild persons förutsättningar och tänkande, vilket betyder att undervisningen måste indi-
vidualiseras. En individualisering kan se ut på olika sätt, det kan tillexempel handla om att 
eleven i fråga får mer tid på sig att genomföra en uppgift, en variation i uppgiftens innehåll 
eller den lärstil eleven behöver för att lösa uppgiften. Författaren skriver vidare att individu-
alisering också innefattar en variation i undervisning/lärande med hänsyn till barn i behov av 
särskilt stöd vid svårigheter eller handikapp.  
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2.4 Centrala arbetssätt i läromedlet 
Nedan kan du läsa om de centrala arbetsätterna som läromedlet bygger på: storyline, sagor 
och högläsning. Du kan även läsa om varför man ska arbeta med experiment och diskus-
sionsfrågor.  

2.4.1 Storyline, Sagor och Högläsning 
Storyline är en lärarstyrd samt elevaktiv metod där ämnesgränserna suddas ut. Metoden ut-
går från vad eleverna har för förkunskaper och strävar efter en helhetssyn på kunskap och 
inlärning. Den viktiga delen i den här metoden är skapande av en fiktiv verklighet i klass-
rummet. Största skillnaden mellan en storyline och ett traditionellt temaarbete är att man 
berättar en ”story” medan man befäster och går djupare in på tidigare kunskap. (Lindberg, 
2000) 

Lindberg (2000) anser också att storyline är en arbetsmetod där ämnesgränserna suddas ut 
och som medför en kreativitet och varierande arbetsformer.  

Jag skulle vilja likna en storyline vid en resa som har bestämd startpunkt. Under resans gång 
görs diverse avstickare i form av att resenärerna stöter på nya kunskaper och gör upptäckter 
som lärarna inte hade kunnat förutse i sin planering. Incidenterna eller händelserna i storyn 
utgör anhalter på resan och fångar upp eleverna igen och ger dem så att säga en ny 
samlingsplats. Precis som på en gruppresa, som till det yttre är lika för alla resedeltagare, har 
eleverna gjort sin individuella resa inom den givna ramen, och var och en har sina unika 
”reseminnen” att berätta. Hela klassen har ändå följt ”den röda tråden” när vi når resans mål. 
(Lindberg, 2000, s. 17) 

Pramling Samuelsson, Klerfelt och Asplund Carlsson (1993) skriver att sagor kan användas 
på många olika sätt i pedagogiska samband. Sagor kan exempelvis vara ett kontinuerligt in-
slag i förskolans och skolans dagliga verksamhet. De kan även användas som utgångspunkt 
för ett tema, då man fokuserar på sagans innehåll för att sedan lära sig om till exempel ma-
tematik eller natur. Sagan kan också användas som en del av ett tema, då man kan illustrera 
ett speciellt innehåll med hjälp av en särskild saga. Sagor kan även användas som inspiration 
till skapande aktiviteter och lek. Oavsett vilken avsikt pedagogen har med att använda sagor i 
undervisningen, finns det alltid en bakomliggande avsikt om att utveckla barns förmåga. 

Lindö (2005) skriver att med sagans hjälp får barnen möjligheten till att reflektera över sig 
själva, sina egna livsfrågor och bearbeta sina personliga upplevelser. Som pedagoger har vi 
ett stort ansvar att välja berättelser som stärker barns identitet och som hjälper dem att ta 
ställning i olika värdegrundsfrågor. Hon anser även att storylinemodellen skapar ett känslo-
mässigt engagemang hos eleverna. Kunskaper och skapandet integreras, medan intellekt, 
känsla och fantasi utvecklas. Elfström m.fl. (2008) skriver att om man inleder ett arbete med 
en berättelse eller saga så sätter man den naturvetenskapliga kunskapen i ett sammanhang 
som barnen lättare kan ta till sig och kunskapen blir då inte så abstrakt för dem. Författarna 
skriver vidare att en introduktion till ett naturvetenskapligt tema genom att använda sig av 
sagor sätter igång barnens fantasi och att det i sin tur ger barnen en möjlighet till att plocka 
in den naturvetenskapliga kunskapen i sin lek.  

Chambers (1995) skriver att man ska läsa högt för barn för att de ska kunna utvecklas som 
läsare. Han skriver att högläsningen har ett stort värde och behövs inte bara i de lägre årskur-
serna utan kontinuerligt under hela skoltiden. Lindö (2005) menar att det även är viktigt att 
en högläsning följs upp av samtal och frågor. Detta är även något som Hasselbaum (2006) 
anser, genom att föra ett samtal efter en högläsning övar eleverna på att få uttrycka sig och 
öva upp språket. Chambers (1995) skriver också att vid högläsning sker kommunikationen 
via tryckta ord och bilder och den kommunikationen kan påverka barns tankar och funder-
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ingar. Hasselbaum (2006) berättar vidare att samtalet efter en högläsning ger barn en förstå-
else för andra samt att högläsningen i sig är ett avstressande avbrott i den vanliga skoldagen.  

När man läser högt för barn så är man en förebild, speciellt för de barn som inte har möjlig-
heten till läsning i hemmamiljön. Genom högläsning så förmedlas lusten till att läsa, fantasin 
och framför allt förmedlas språket. Som högläsare är man den som väljer vilken värld och 
erfarenhet man vill förmedla till barnen. Det är bra om eleverna kan identifiera sig med bo-
kens personer och därför är det även viktigt att välja böcker som eleven tycker om 
(Hasselbaum, 2006). 

2.5 Centrala verktyg i läromedlet. 

2.5.1 Experiment 

I läroplanen för de naturorienterande ämnena så står det att undervisningen ska möjliggöra 
att eleverna får söka svar på olika frågor med hjälp av systematiska undersökningar. På så 
sätt utvecklar eleverna ett kritiskt tänkande kring sina och andras resultat. Eleverna ska även 
få en förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga 
arbetsmetoder. I det centrala innehållet för de naturorienterande ämnena i årskurs 1 till 3 
står det att eleverna ska kunna utföra enkla naturvetenskapliga undersökningar, samt att 
dokumentera de med hjälp av text, bild och andra uttrycksformer 
(Utbildningsdepartementet, 2011). 

Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) skriver att barn lär sig genom att fysiskt kunna 
känna, smaka, se, höra och lukta på saker och ting i barnets omgivning. Alla dessa erfaren-
heter sätts sedan ihop till en egen bild av hur omvärlden ser ut och fungerar. Elfström m.fl. 
(2008) skriver att genom att låta ett barn utforska sin omvärld med sina sinnen så skapar 
barnen en begreppsförståelse. Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström (2010) skriver att 
den naturvetenskapliga världen kännetecknas av egna begrepp, teorier och språk. Eleverna 
måste lära sig detta språk för att kunna koppla samman termer, begrepp och påståenden. 
Som lärare ska man kunna använda sig av det naturvetenskapliga språket och på så sätt ge 
barnet ska tillträde till språkvärld.  

Lagerholm (2009) anser att om barnen själva får ställa frågor och söka svar, får svaren större 
betydelse och kanske leder till att barnen förändrar sin syn på olika fenomen. Genom fler 
erfarenheter kan eleverna ta till sig flera nya begrepp. Pedagogens roll blir att skapa ett öppet 
klimat där alla svar är lika värda samt att guida eleverna i deras systematiska undersökningar 
som kan leda till ny kunskap. Det är viktigt att ha en klar strategi när man experimenterar 
och att eleverna får ställa frågor och får testa sina egna hypoteser. Dimenäs och Sträng 
Haraldsson (1996) berättar att en undersökning baseras på att någon antingen söker kunskap 
eller vill fördjupa och vidga en existerande kunskap. Författarna anser vidare att det inom 
naturvetenskapen är vanligt att en undersökning genomförs genom ett experiment som läm-
nar plats så att olika hypoteser kan testas. Lagerholm (2009) skriver att flera experiment kan 
handla om samma fenomen för att förstärka förståelsen hos de som experimenterar, som i 
sin tur kan leda till att nya varianter av att experiment skapas. 

I ett laborativt arbete låter man eleverna delta i undersökningar, där de får tänka själva och 
dra sina egna slutsatser. Eleverna får utveckla nya idéer och relatera begrepp och teorier till 
den insamlade datan tack vore konkreta inlärningserfarenheter. Det finns fyra skäl till varför 
man ska föra en laborativ undervisning, det första skälet är för att naturvetenskapen inner-
håller abstrakta fenomen och för att eleven ska få en förståelse för fenomenet så krävs det att 
man gör naturföreteelserna mer konkreta. Andra skälet är att laborativt arbete ger eleverna 
möjligheten till att uppskatta och delta i den naturvetenskapliga metoden. Det tredje skälet är 
att praktiskt experimenterande leder till utvecklingen av andra allmänna färdigheter och det 
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sista skälet är att elever uppskattar aktiviteter där de får arbeta praktiskt. Vilket i sin tur leder 
till en ökad motivation och intresse för de naturvetenskapliga ämnena . Genom att handskas 
med föremålen på ett konkret sätt kan eleverna förstå de komplexa och abstrakta samman-
hangen i naturvetenskapen (Ekstig, 1990).  

Ekstig (1990) har utvecklat ett diagram som han kallar experimentcykeln. Den undre halvan 
av diagrammet består av konkret tänkande och den övre halvan abstrakt tänkande. Eftersom 
man inte vet om kunskap börjar med erfarenhet eller med rent tänkande, så kan man an-
tingen börja med erfarenheter och komma till en teori via begreppsbildning eller så kan man 
börja med att formulera en hypotes som sedan styrks med en observation eller ett experi-
ment. 

 

 Rent tänkande 
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Figur 1: Experimentcykel; en metod som ska hjälpa pedagogen i struktureringen av experiment  
(Fritt från Ekstig, 1990).  

2.5.2 Diskussionsfrågor 
Enligt Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) kan dialogen i undervisningen engagera ele-
verna på olika sätt. När läraren lyssnar på vad eleverna har att berätta och gör påpekanden 
eller ställer frågor, kan hen stimulera eleverna till tankeutveckling. Läraren kan även ställa 
olika frågor som en undervisningsmetod. Författarna beskriver fyra olika typer av frågor. Om 
läraren vill veta om eleven har kunskap om ett preciserat ämne, kan hen använda sig av kon-
trollerande frågor som tillexempel Hur fungerar en förbränningsmotor? Handledande frågor 
som tillexempel Hur kan du gå vidare? syftar till att läraren vill att eleven ska komma vidare 
med arbetet. När läraren vill veta något om eleven eller dennes tankar, kan hen använda sig 
av en utforskande fråga som Hur tror du igelkotten överlever vintern? Problematiserande 
fråga hjälper till att söka förklaring till något som kan tyckas enkelt t.ex. Varför släcker vatten 
eld? Att ställa frågor utmanar elevernas tänkande eftersom eleven börjar fundera och bear-
beta frågan istället för att söka efter rätt svar.  

Ekstig (1990) beskriver klassrumsdiskussion som en kraftfull undervisningsmetod. Ämnet 
som ska diskuteras ska vara något som eleverna har en tidigare kunskap om. Dimenäs och 
Sträng Haraldsson (1996) skriver att barn måste vara intresserade av innehållet för att tala 

 



Examensarbete på grundnivå, Marta Krause & Amanda Larsson. 

och reflektera, de måste uppleva att innehållet är meningsfullt. När läraren ställer frågor och 
visar ett intresse för elevens tankar, så uppfattar eleven att deras tankar och idéer är viktiga 
och intressanta. Detta skapar en trygg atmosfär i klassrummet och gör så att eleverna vågar 
uttrycka och dela med sig av sina tankar. Eleverna utvecklar på så sätt sin förmåga att tala 
och reflektera för att de senare ska kunna ställa hypoteser, diskutera och jämföra resultat. 
Ekstig (1990) anser att muntliga frågor gör att läraren kan skapa en kontakt med eleverna. 
Läraren kan få syn på elevernas förkunskaper och förståelse, samt hur den förändras under 
genomgången. 

Frågor kan användas i början på en diskussion, men då måste läraren ställa frågorna i rätt 
ordning för att eleverna ska tänka i rätt banor och bli motiverade till att ge sitt bidrag till dis-
kussionen. Frågorna ska vara direkta och uttryckas med korta meningar, de nya termerna ska 
förklaras och användas senare i deras rätta sammanhang. En lärare kan använda sig av olika 
typer av frågor exempelvis öppna, slutna eller inträngande frågor. Öppna frågor lämpar sig 
till att inleda och underhålla en diskussion, det finns inget svar som är rätt eller fel. Slutna 
frågor formuleras mot specifika och konkreta svar. Man använder dessa för att ge bakgrund-
information eller för att bygga upp en vokabulär. Inträngande frågor används när läraren vill 
dämpa tempot och låta eleverna svara mer fullständigt på varje fråga. Denna typ av frågor 
leder till att eleven utvecklar sina svar och läraren fortsätter att ställa följdfrågor (Ekstig, 
1990). 

3. Metod  
Under denna rubrik beskriver vi vilken metod vi har valt, urval och etik samt hur vi har ge-
nomfört enkäten och inventeringen. Vi valde att genomföra en enkät (se bilaga 1) på våra två 
partnerskolor där syftet var att ta reda på hur de olika skolorna arbetar med astronomi idag 
samt hur ett bra läromedel ska vara för att lärarna skall ha användning för det. Vi har även 
inventerat befintliga läromedel, internetsidor samt litteratur inom astronomi.  

3.1 Kvalitativ metod 
Patel och Davidson (1991) anser att syftet med en kvalitativ undersökning är att ge en bredare 
och mer djupgående kunskap. Författarna menar på att denna kunskap inte kan bli lika djup-
gående och bred när man använder sig av den kvantitativa metoden eftersom att den kun-
skapen är mer splittrad och inte lika fokuserad som den blir i en kvalitativ undersökning. 
Denscombe (2009) skriver att kvalitativ data har formen av ord som antingen är talande eller 
skrivna och menar på att kvalitativ data kan produceras på olika sätt exempelvis i ett fråge-
formulär där det ställs öppna frågor och svaret ges i form av skrivna ord. Trost och Hultåker 
(2007) anser att en kvalitativ undersökning är bäst passande när syftet är att förstå varför 
saker är på ett visst sätt. Grundat utifrån detta så har vi valt att använda oss av en kvalitativ 
metod för att analysera materialet ifrån våra enkäter (för sammanställning av enkätsvaren se 
punkt 4.1). 

En av fördelarna med att analysera data ur ett kvalitativt perspektiv är att det finns en stark 
förankring till verkligheten. Materialet som inhämtats är inte något som är påhittat av oss 
utan är väl förankrat i verkligheten hos pedagogerna som har svarat på vår enkät 
(Denscombe, 2009). Bjørndal (2005) anser att en av den kvalitativa metodens styrkor är att 
stoffet man samlar in ger en större frihet till fri tolkning och förståelse än vad exempelvis den 
kvantitativa metoden gör och att det i sin tur gör materialet mer trovärdigt. Författaren skri-
ver vidare att när man inte använder sig av så många undersökningsenheter så ger den kva-
litativa undersökningsprofilen en möjlighet till en helhetssyn på sociala skeenden och sam-
manhang, en helhetssyn som inte är möjlig på samma sätt i en kvantitativ profil.  

Vi har studerat och inventerat olika undervisningsmaterial för att få tips, idéer och inspira-
tion till utveckling av vårt läromedel. Vi ville också undersöka vad det finns för befintliga lä-
romedel samt vad som saknas inom astronomi riktat till elever i årskurs ett till tre. Vi valde 
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att bland annat titta på faktaböcker, skönlitteratur och läromedel, samt att vi även har grans-
kat internetsidor som kan vara till hjälp i astronomiundervisningen. Det som undersöks har 
främst varit åldersanpassningen, faktan, utformningen av innehållet och deras struktur.  

3.2 Urval 

Vi har valt att lämna enkäten till lärare på våra respektive partnerskolor i Södermanlands län 
under tiden vi hade vår verksamhetsförlagda utbildning. I den ena skolan så lämnades enkä-
ten till tre förskollärare i förskoleklassen, tre klasslärare i årskurs 1, tre klasslärare i årskurs 2 
och tre klasslärare i årskurs 3. I den andra skolan lämnades enkäten till en förskolelärare i 
förskoleklass, två stycken klasslärare i årskurs 1, en klasslärare i årskurs 2 och en klasslärare i 
årskurs 3. Vi valde dessa lärare eftersom vårt läromedel vänder sig till lärare i årskurs 1 till 3 
och eftersom att läromedlet är anpassningsbart till förskoleklass så valde vi även dessa lärare.   

Trost och Hultåker (2007) berättar att man kan använda sig av bekvämlighetsurval när man 
väljer vilka man ska skicka ut en enkät till. Författarna beskriver urvalet som att man tar vad 
man kan. Vi har därför valt att lämna ut vår enkät till alla lärare på våra partnerskolor som 
ingår i vår valda målgrupp.  

Det finns två alternativ när man ska välja undersökningsgrupp. Antingen gör man en popu-
lationsundersökning när man väljer alla i en viss grupp eller så gör man en urvalsundersök-
ning när man bara väljer ett stickprov som ska representera helheten. Vår undersöknings-
grupp är mycket liten så därför kan alla delta och utifrån detta har vi valt att göra en popula-
tionsundersökning. Har man dåligt med tid och små resurser, ska man välja mellan en skrift-
lig enkätundersökning som alla ska besvara eller välja ut några få som man undersöker på ett 
djupare sätt (Stukát, 2005). 

Litteraturen och internetsidorna som har inventerats valdes ut efter vad vi själva kunde hitta 
på internet, bibliotek samt tips vi har fått under lärarutbildningen. Urvalet gjordes också ef-
ter ålder som materialet riktade sig emot och ämnet astronomi.  

3.3 Etik 

Vi har informerat deltagarna om de fyra forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet i 
försättsbladet till vår enkät (se bilaga 1). Informationskravet är då forskaren ska informera de 
berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte och tillvägagångssätt, var och hur resul-
tatet kommer att redovisas, samt att deras deltagande är frivilligt. I försättsbladet beskrev vi 
syftet med vårt examensarbete och att deltagandet är frivilligt. Vi meddelade även att det fär-
diga arbetet kommer att läggas ut på DIVA, vilket är en databas där forskningspublikationer 
och studentuppsatser kan hittas. Samtyckeskravet är när forskaren ska få samtycke från del-
tagarna till att delta i studien. Vi har frågat och fått samtycke ifrån våra respektive handle-
dare. Konfidentialitetskravet är när forskaren ska behandla deltagarnas uppgifter konfidenti-
ellt och att inga utomstående ska kunna identifiera deltagarna. Deltagarna ska informeras om 
att inga uppgifter om dem ska redovisas och de kommer att få vara anonyma. Vi skrev i för-
sättsbladet att enkäten var anonym och vi har även tagit bort namnen på handledare och 
skolor som nämns i vårt försättsblad. Nyttjandekravet är när forskaren endast får använda 
den insamlade informationen från enkäten i den aktuella studien. Vårt resultat kommer bara 
att redovisas i denna rapport, genom analys och diskussion (Vetenskapsrådet, 2002). 

I inventeringen så finns det inga etniska aspekter att ta hänsyn till. Materialet som vi använt 
till inventeringen är böcker som redan är tryckta eller internetsidor som är publicerade och 
de innehåller inget känsligt material. Skulle böckerna och internetsidorna innehålla något 
känsligt material så förutsätter vi att de redan genomgått en etisk granskning.   
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3.4 Genomförande av enkäten 

Nedan följer en redogörelse för hur vi gick tillväga när vi genomförde vår enkät. Stukát 
(2005) skriver att det är viktigt att beskriva tillvägagångssättet under genomförandet för att 
den som är intresserad ska kunna genomföra samma undersökning. 

Vi har valt att använda oss av det ostrukturerade frågeformuläret som enligt Stukát (2005) 
består av öppna frågor, det vill säga frågor som den svarande i likhet med en intervju, själv 
formulerar sitt svar till. Författaren anser vidare att ett sådant frågeformulär kan ge mycket 
oväntade, givande och intressanta resultat. Fördelen med öppna frågor, enlig Denscombe 
(2009) är att respondenten får utrymme och möjligheten till att uttrycka sig med egna ord 
och det är just den kunskapen hos pedagogerna som vi eftersträvade att få ta del av.    

Ejvegård (2009) skriver att det inte är lika tidskrävande att använda sig av en enkät som ex-
empelvis vid intervjuer. Ytterligare en fördel vi såg med att använda oss av en enkät är att alla 
deltagare får samma frågor och då får man även uppgifter som är enhetliga och enklare att 
arbeta med (Ejvegård, 2009). En annan fördel med att använda sig av en enkät, enligt Stukát 
(2005), är att man slipper ”intervjuareffekten”, vilket innebär att man inte kan påverka eller 
styra personen som besvarar frågorna. Eftersom att vi inte hade hur mycket tid som helst på 
oss för att genomföra en undersökning och ville ha en enhetlig data samt få en snabb insikt i 
hur pedagogernas uppfattning såg ut, så valde vi att använda oss av en enkät med öppna frå-
gor.  

Vi valde att göra en kvalitativ studie i form av en enkätundersökning eftersom att vi tyckte 
det bäst passade vårt syfte. Arbetet inleddes med att vi tog kontakt med våra handledare på 
två olika skolor i två olika kommuner. Vi presenterade oss och förmedlade vårt syfte med 
studien och fick ett godkännande att gå vidare med enkäten. Stukát (2005) anser att det är 
viktigt att utgå ifrån studiens syfte och frågeställningar när man formulerar frågorna för att 
de ska kunna ge de svar som studien kräver. Vi har utformat frågorna så att de ska komplet-
tera vårt syfte och för att vi ska få tips och idéer till utformningen av läromedlet.  

I formuleringen av våra enkätfrågor så använde vi oss av Denscombes (2009) ”checklista vid 
produktion av frågeformuläret” där det bland annat står att man ska förklara syftet och för-
säkra respondenten om att informationen kommer behandlas konfidentiellt. Vi har även valt 
att använda oss av Patel och Davidson (1991) vid skapandet av frågorna. Författarna skriver 
att man bland annat bör undvika långa, ledande, dubbelfrågor och negationer samt att man 
ska anpassa sitt språk till mottagaren.  

Ett formulär ska se likadant ut för alla och det ska skickas ut samtidigt till alla man vill ha 
svar ifrån. Med standardisering menar man att frågorna och situationen ska vara densamma 
för alla intervjuade. Standard betyder brist på variation. Allt är likadant för alla. Vid låg grad 
av standardisering är variationsmöjligheterna stora och vid hög grad av standardisering får 
det inte förekomma några variationer. Med strukturerad menar man att frågorna i en inter-
vju eller en enkät har fasta svarsalternativ, är svarsalternativen öppna är frågorna ostrukture-
rade. I ett ostrukturerat frågeformulär saknar alla eller de flesta frågorna svarsalternativ. Vet 
jag vad jag vill fråga om och allt handlar om bara det ämnet, så har studien en hög grad av 
strukturering. Använder jag mig av öppna frågor så är det den som svarar som bestämmer 
och frågorna får inte samma mening för alla. Standarden varierar och därför blir det en låg 
grad av strukturering (Trost och Hultåker, 2007). Vår enkät är likadan för alla, men har 
öppna frågor, därför har den hög standardiseringsgrad och låg struktureringsgrad.  
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De utvalda lärarna fick enkäten i sina fack. I försättsbladet till enkäten så informerades det 
om var och när enkäten skulle lämnas in. Våra respondenter fick tre veckor på sig att besvara 
frågeformuläret. Mot slutet av de tre veckorna skickades det ut en påminnelse via mail till 
deltagarna vilket Stukát (2005) menar minskar bortfallet av respondenter. Av totalt 17 ut-
givna enkäter fick vi svar på endast 5 stycken. Vi anser dock att detta inte är ett problem då 
enkätens syfte var att ta reda på pedagogernas föreställningar och åsikter och inte att produ-
cera ett statistiskt resultat.   

Efter att enkäten samlats in så sammanställde vi svaren till generella utsägelser som katego-
riserades in under några huvudrubriker. Kvale och Brinkman (2009) skriver om olika meto-
der för kvalitativ intervjuanalys, där två av metoderna är kategorisering och meningskon-
centrering. Kategorisering är när datamaterialet kodas i kategorier, texten reduceras och 
struktureras till ett antal kategorier som i vårt fall innebär att vi har kategoriserat svaren un-
der rubriker (för sammanställning av enkätsvaren se punkt 4.1). Meningskoncentrering går 
ut på att den väsentliga innebörden i materialet omformuleras i ett mindre antal ord genom 
att man väljer ut formuleringar som är viktiga. När vi sammanställde svaren så valde vi bort 
svar som till exempel ”vet inte” och upprepande svar. Vi har även satt ihop svaren till en be-
skrivande text.   

3.5 Genomförande av inventering  
Nedan följer en redogörelse för hur vi gick tillväga när vi genomförde vår inventering av fak-
taböcker, skönlitterära böcker, läromedel och internetsidor kopplat till ämnet astronomi.  

Vi valde att göra en inventering av litteratur och internetsidor eftersom vi ville få tips och 
idéer till läromedlet och arbetsboken. Vi ville också undersöka vilka befintliga läromedel det 
finns och på så sätt visa att det finns ett tomrum i läromedel inom astronomi som riktar sig 
mot årskurs 1 till 3. Vi har letat litteratur och läromedel på bibliotek, internetsidor som ex-
empelvis Adlibris.se och tips som vi fått under lärarutbildningen på Mälardalens högskola. 
Internetsidorna har vi letat efter via sökmotorer och tips ifrån lärarutbildningen. Efter att vi 
hittat litteratur och internetsidor så gick vi igenom varje material för att se om det passar till 
vår åldersavgränsning och ämnet astronomi. Vi tittade även i faktaböcker vars fakta vi kan 
använda i antingen lärarhandledningen eller arbetsboken. Nästa steg var att dela upp litte-
ratur och internetsidor i kategorier och sammanställa all material till tabeller (se Tabell 2 till 
5 under punkt 4.2).    

4. Reslutat 
Nedan följer resultatet av vår enkät, där vi har satt samman svaren i en text och kategoriserat 
in svaren under rubriker. Vi tar också upp och redovisar resultatet av litteraturinventeringen, 
samt att vi redovisar hur utvecklingen av läromedlet har gått till.   

4.1 Enkätsvaren 
 
Hur arbetar du praktiskt idag för att uppnå målet i kursplanen för Naturveten-
skap:  
”Jordens, Solens och Månens rörelser i förhållande till varandra. Månens 
olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.”? 
 
Alla i undersökningen svarade att de arbetar utifrån ett tema för att nå målet. Temat kan se 
ut på olika sätt men det första de gör är att ta reda vad eleverna vill lära sig och vilka förkun-
skaper eleverna har om ämnet, exempelvis genom samtal med eleverna och en tankekarta. 
Efter detta sker en introduktion till tema rymden, exempelvis att de ser en film om rymden. 
En av personerna som svarade på enkäten svarade att de går igenom målen för temat med 
eleverna. Temats innehåll varierar från pedagog till pedagog exempelvis så kan man börja 
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med universum och sedan dela upp det i mindre delar så som Jorden, Solen och Månens 
rörelser. Eleverna får då se hur Månen rör sig runt Solen och hur det speglar sig på Jorden.  
 
Det finns flera aktiviteter som man kan använda sig av i temat rymden och nedan följer för-
slag på sådana aktiviteter: 
 
Läsning och skrivning 

Gemensam läsning av faktatexter eller att pedagogen berättar. Jobbar med arbetsblad om 
varje planet. Eleverna får tillverka egna rymdböcker där de bland annat skriver en rymdbe-
rättelse med inledning, händelse och avslutning.  

Media 

Klassen ser på filmer om rymden och det finns även bra appar som man kan använda i un-
dervisningen.  

Kreativt 

Barnen ritar och skriver till egna eller färdiga bilder. Barnen får tillverka en gemensam stor 
stjärnhimmel på ett papper, på pappret klistras det på guldstjärnor som representerar varje 
elevs stjärntecken.  

Observation 

Ett förslag på en läxa skulle kunna vara att barnen får följa Månens olika faser under en må-
nads tid. Sedan ska de fylla i ett schema med bilder som sen ska tas med till skolan och redo-
visas. 
 
Vad tycker du är ”lätt” att lära ut inom astronomi och varför? 
 
Det som är lätt att lära ut är sådant som eleverna har ett tidigare intresse för det engagerar 
barnen på ett helt annat sätt. Samt det som man kan göra praktisk och greppbart för barnen, 
speciellt där de får använda flera av sina sinnen. Exempelvis stjärntecken, Big bang, galaxer, 
planeter, stjärnor, stjärnbilder, Solen, planeternas ordning i solsystemet.  
 
Vad tycker du är svårt att lära ut inom astronomi och varför? Och Vad har bar-
nen haft svårt med inom astronomi? 
 
Överlag verkar det som att det är svårast för eleverna att greppa begrepp och få en djupare 
förståelse för dem, exempelvis vad som snurrar runt varandra i Solen, Månen och Jordens 
rörelsebanor. Oftast är begreppen för abstrakta för barnen och det är svårt för pedagogen att 
göra det verklighetsanknutet för dem, ett typiskt exempel på sådana begrepp är årstiderna då 
de sträcker sig över en längre tid och det blir svårt för barnen att koppla samman de olika 
årstiderna.  
 
Ytterligare en sak som är svårt att lära ut om rymden och som är svårt för barnen att ta till sig 
är de kemiska processer som sker exempelvis i Solen. Det blir för abstrakt och svårt för bar-
nen att ta till sig.  
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Vad använder du för läromedel inom astronomi i ditt arbete idag? 

Tabell 1: Enkätsvar - Läromedel 

Läromedel Kommentar 

Bok: Universumboken Författare: Mari Rådbo.  
Många områden med lite fakta om varje. 
Instruktioner till att bygga rotationerna 
Sol/Måne/Jorden. 

Bok: Rymdboken Kopieringsunderlag 

Bok: PULS NO (Natur & Kultur) Många områden med lite fakta om varje. 
Instruktioner till att bygga rotationerna 
Sol/Måne/Jorden. 

Internet Mycket hämtas ifrån internet och det är ett 
bra sätt att få nyheterna ifrån. 

Småböcker Om de olika planeterna 

 
Är du nöjd med dens utformning? Om inte vad skulle du vilja ändra?  
 
Böckerna de använder sig av är föråldrade och det saknas läromedel som förklarar fakta om 
stjärnor och planeter så att alla elever kan förstå. Personerna som svarat på enkäten efterly-
ser även ett nyare läromedel som har digitala inslag som exempelvis kan visa tydliga och 
enkla modeller.  
 
Hur tycker du att ett läromedel inom astronomi ska vara för att du ska kunna ha 
användning av det i ditt arbete? 
 
Ett bra läromedel ska väcka elevernas intresse och bjuda in eleverna till att vilja utforska och 
ta reda på saker. Det ska även vara kopplat till styrdokumenten och läroplanen. Som pedagog 
är önskan att ett läromedel följer en röd tråd så att planeringen av lektionerna kan underlät-
tas samt att det finns bra kopieringsunderlag.  

Bra läromedel ska innehålla mycket bilder, enkla faktatexter som eleverna själva kan läsa och 
användbara och roliga experiment som kan göras i helklass eller halvklass. Det ska även in-
nehålla lättförståliga filmer med ett lättförståeligt ordförråd. 

4.2 Inventering av litteratur och internet inom astronomi 
För att få en överskådlig bild över inventeringen så har vi valt att dela in materialet i följande 
kategorier: faktaböcker, skönlitteratur, läromedel och internetsidor (Tabell 2 till 5).   
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Tabell 2: Inventering av faktaböcker 

Titel, År Författare Handling 

Lär dig om: 
Astronomi med egna 
experiment.  (1997). 

R, Kerrod 
Översättning E, 
Stoltz. 

Boken innehåller förklarande bilder, lättläst text med 
fakta och åldersanpassade experiment.  

Ut i rymden med 
Mulle Meck- planeter, 
kometer, rymdfärder, 
galaxer, svarta hål. 
(2008) 

G, Johansson. Vi får följa Mulle Meck, hunden Buffa och astronomi-
professorn Wilma von Winkelhock. Boken förklarar 
olika fenomen i rymden som planeter, stjärnbilder, 
galaxer, kometer och rymdfarkoster samt olika teorier 
om universums födelse och död. Experiment och för-
klarande bilder.  

Rut och Knut tittar ut 
på tid och rymd- 
klockor och planeter. 
(2003). 

M, Danielsson. Rut och Knut tar med oss på en resa genom rymden, 
det berättas om olika fenomen så som solsystemet, 
stjärnhimlen, tid, Jordens skapelse, utomjordingar, 
astronomer, stjärnkarta och bilder av de vanligaste 
stjärnbilderna. Fakta, förklarande bilder, sånger och 
ramsor.  

Astronomi – från Big 
bang till planeter. 
(1996). 

K-G, Karlsson & C-
I, Lagerkvist. 

En faktabok om rymden med förklarande bilder, lätt-
förstådda jämförelser. Tar upp planeterna, solsyste-
met, vår plats i universum, kometer, meteoriter, liv i 
universum, stjärnor, galaxer, observationer, de vanli-
gaste stjärnbilderna, Astrologi. 

Lätta fakta om sol, 
måne och 
stjärnor.(2009) 

S, Turnbull. Det är lätta fakta som rör ämnen som Hur gick det till 
när astronauter reste till Månen? Och Vad är ett 
stjärnfall? Boken innehåller stor text och många bilder. 

Lilla rymd – 
skolan.(2000). 

E, Malmborg & L, 
Sollenberg. 

Malla och Otto som hälsar på mormor och Runei i 
deras stuga. Där får de lära sig om stjärnhimlen, vårt 
solsystem, stjärnbilder, Månen och bygga en stjärnki-
kare. 

Blinka lilla 
supernova.(2009). 

H, Rundgren. Handlar om en stjärna som heter Stella. Hon berättar 
om stjärnor, Sol, planeter, satelliter, kometer och 
stjärnfall mm. 

Rymden.(2004). P, Östborn. Man får följa med Figge på en resa ut i rymden. Här 
finns fakta, förklaring till svåra ord och svar på intres-
santa frågor som t.ex. var tar rymden slut?  

Allt om universum - 
stjärnor, galaxer och 
kosmiska 
mysterier.(2005). 

J, Lindström. Här finns tydliga bilder och enkla tips som gör att man 
med egna ögon kan kolla in universum. Man får svar 
på frågor som tillexempel hur stjärnor föds och dör. 

Till månen.(2009).  J,Lindström. Fina bilder och fakta om Månen, bland annat hur den 
föddes och hur den ser ut. 
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Tabell 3: Inventering av skönlitteratur 

Titel, År Författare Handling 

Rymdresan: Markus 
och Marianas äventyr 
med farbror. (2010).  

C, Fuglesang. Handlar om två barn som får följa ut i rymden med 
farbror Albert. De ska vara tillbaka hemma om en 
timme, men har varit borta i en vecka. Hur ska det gå, 
hinner de hem i tid? 

Sifferplaneten Markus 
och Marianas äventyr 
med farbror Albert. 
(2012). 

C, Fuglesang. Handlar om två barn som följer ut i rymden med far-
bror Albert. De åker till den märkliga Sifferplaneten 
där matematikgeniet prinsessan har blivit bortrövad. 
Kommer de att rädda prinsessan? 

Pelle på planetfärd. 
(2010). 

J, Lööf. Handlar om Pelle som ska åka upp i rymden för att 
hjälpa Bertil Enstöring. Ture Björkman är en skurk 
som vill stjäla Bertils bok med uppfinningar. Ture 
kidnappar Tures hund Lajka och Pelle hjälper honom 
att få tillbaka hunden.  

 

Tabell 4: Inventering av läromedel 

Titel, År Författare Handling 

PULS Biologi med 
Fysik och kemi.  
(2001). 

L, Enwall, B, 
Johansson & G, 
Skiöld. 

Läromedlet består av grundbok, lärarbok och en låda 
med aktivitetskort. Ett kapitel i boken handlar om rym-
den. Här får man bland annat lära sig hur det ser ut i 
rymden, om det finns liv på andra planeter och hur man 
kan se att Jorden snurrar. Innehåller fakta till läraren, 
förslag till diskussionsfrågor, tips på praktiska uppgifter, 
litteratur och musik. 

Grundbok – Fysik och 
Kemi. (2005). 

S, Sjöberg & B, 
Öberg. 

Innehåller fakta och uppgifter som elever kan relatera 
till och göra till verklighetsanknutet. Boken i har två 
stycken kapitel som är relevanta under kategorin astro-
nomi och det är ”Ordning och reda” och ”På Himlen”.  

Observera! 
Astronomi i 
praktiken. (2000). 

S, Sjöberg. Läromedlet är uppbyggt runt en cd-skiva. Boken inne-
håller texten som pratas på cd-skivan, extra fakta och 
material som kan vara bra att ha till hands under en 
lektion. Boken är uppdelad efter kapitel. Innehåller ko-
pieringsunderlag och uppgifter. 

Försök med NO. 
(2011). 

H, Persson. Varje kapitel börjar med ett samtalsämne, exempelvis en 
bild. Innehåller kopieringsunderlag, massor med expe-
riment med tillhörande lärarhandledning. Temat är att 
NO ska vara lättillgängligt i klassrummet. 

Boken om fysik och 
kemi. (2004). 

H, Persson. Experiment som är hämtade ifrån vardagen. Boken om 
Fysik och kemi är barnens faktabok som innehåller upp-
gifter/experiment enligt Lgr 11:s riktlinjer. Har ett kapi-
tel om Astronomi. 

NO-boken. (2011). L, Enwall, B, 
Johansson & G, 
Skiöld. 

Kopplat till Lgr 11:s centrala innehåll i NO. Introducerar 
det naturvetenskapliga arbetssättet, fakta och begrepp 
på ett omväxlande sätt. Innehåller frågeställningar så-
som Vad är luft? Kan du se luft? etcetera. Till grundbo-
ken finns det arbetsböcker och Lärarbok. 
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Tabell 5: Inventering av internetsidor 

Namn & År Ansvarig utgivare Syfte 

Unga fakta. (2013). P, Enckell. Är en internetsida som riktar sig emot unga och gamla 
med fokus på ett lekfullt lärande. Sidan innehåller 
fjorton stycken ämnen, bland annat stjärnor och pla-
neter, och varje ämne innehåller fakta, information, 
pyssel och mycket annat skoj. Innehåller kopierings-
underlag.  

Rymdkanalen. 
(2013).  

J, Marcopoulos. Ger tips och fakta om rymden. Det finns bland annat 
boktips, filmtips, länkar etcetera. 

Naturhistoriska 
riksmuseet. (2013). 

Naturhistoriska 
riksmuseet. 

Naturhistoriska riksmuseets hemsida innehåller in-
tressant fakta om rymden för barn och vuxna.  

4.3 Utvecklingen av ”En resa bland planeterna med Lova, Melker och 
Pixi” 

Här nedan beskrivs processen kring framtagandet av läromedlet ”En resa bland planeterna 
med Lova, Melker och Pixi”, från koncept till den slutgiltiga produkten.  

Grundtanken med läromedlet är att det ska grundas i att uppfylla det centrala målet i natur-
vetenskap för årskurs 1 till 3: 

 
Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. 
Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. 
(Utbildningsdepartementet, 2011, s. 128) 
 

Detta mål har legat till grunden för urval av aktiviteter och insamlingen av fakta till läro-
medlet. Läromedlet är även anpassningsbart till förskoleklass. Tanken är att läraren ska an-
passa materialet efter eleverna i sin klass, då varje klass intressen och förutsättningar skiljer 
sig åt.    

Vi har valt följande centrala arbetsätt att bygga vårt läromedel på: storyline, sagor och hög-
läsning. Vi använder även experiment och diskussionsfrågor för att eleven ska träna på de 
naturvetenskapliga arbetsätterna. Under punkt 2.4.1 kan man läsa om varför man ska arbeta 
med storyline, sagor och högläsning. Grundtanken vid utformningen av läromedlet var att 
det skulle baseras på en storyline men vi har istället valt att plocka delar från metoden och 
sedan kopplat samman de delarna med högläsning och sagor. I processen av att läromedlet 
utvecklades så insåg vi båda att vi gick ifrån den renodlade storyline metoden och blandade 
in moment som inte riktigt passar in när man arbetar med storyline.   

Läromedlets röda tråd är sagan där vi följer Lova, Melker och Pixi på deras jakt efter raket-
delar bland planeterna. Sagan tar oss runt i solsystemet och för varje ställe vi stannar på finns 
det aktiviteter kopplade till lärandemålet ur Lgr 11 som nämnts tidigare i texten.  Läromedlet 
ska vara lättillgängligt och lättanvänt för lärare, samt bidra till att eleven får kunskaper och 
erfarenheter inom naturvetenskap.  

Grunden till arbetsboken och lärarhandledningen baseras även på svaren vi mottagit i enkä-
ten. Pedagogerna som har besvarat vår enkät efterlyser ett läromedel ”som ska väcka elever-
nas intresse och bjuda in eleverna till att vilja utforska och ta reda på saker”. Pedagogerna 
tycker att ett användbart läromedel ska vara kopplat till läroplanen och följa en röd tråd som 
underlättar planeringen av lektioner. De anser vidare att ett bra läromedel ska innehålla 
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mycket bilder, enkla faktatexter som eleverna själva kan läsa och användbara och roliga expe-
riment som kan göras i helklass eller halvklass. Det kom även ett förslag på att man skulle 
kunna ha Månens faser som en läxa. Detta har vi tagit i åtanke vid utvecklingen av läromed-
let, exempelvis då vi kopplar våra aktiviteter till läroplanen. Vi anser oss ha en röd tråd mel-
lan sagan som berättas och aktiviteterna som genomförs.   

Genom litteraturstudier inom naturvetenskap, didaktisk litteratur, fakta om astronomi, styr-
dokument samt internetsökningar framtogs fakta som sedan legat till grund för utvecklingen 
av arbetsboken och lärarhandledningen. Efter att ha tittat på några existerande läromedel (se 
tabell 4) så har vi valt att göra upplägget i lärarhandledningen på ett annorlunda sätt. I de 
läromedel vi inventerat så är upplägget att lärarhandledningen är uppdelad i tre delar, först 
kommer delen med fakta och sedan kommer ytterligare en del med aktiviteter och sist en del 
med kopieringsunderlag. Vår personliga åsikt är att detta kändes som ett ostrukturerat upp-
lägg så vi har därför valt att samla allt på ett och samma ställe. Exempelvis under del 1 så 
kommer först sagan som sedan följs av diskussionsfrågor, faktatext och aktiviteter där kopie-
ringsunderlaget ligger tillsammans med instruktionerna till aktiviteten. Varje del i läromedlet 
är upplagt på samma sätt.   

Det är bra att skapa karaktärer som eleverna kan identifiera sig med. När man läser en roman 
så identifierar man sig med en huvudperson i boken samt skapar en relation till den rollfigu-
ren. Man får föreställningar till hur figuren ser ut, tänker och känner (Lindberg, 2000). 
Karaktärerna i läromedlet är utformade efter att eleverna ska kunna relatera till dem, exem-
pelvis så är huvudpersonerna i sagan, Lova och Melker, i samma ålder som på eleverna som 
läromedlet riktar sig emot.   

Vi har märkt under vår verksamhetsförlagda utbildning att eleverna förknippar solsystemet 
med bilder som brukar förekomma i böcker och läromedel, det vill säga att planeterna sitter 
fast på ringar eller att solsystemet är en linje som planeterna snurrar på. Därför har vi valt att 
inte använda oss av dessa bilder i vårt läromedel för att inte förvirra eleverna och ge dem en 
felaktig bild över solsystemet.  

Arbetsboken följer samma ordning som i lärarhandledningen men arbetsboken är anpassad 
till eleven och innerhåller exempelvis faktatexter som är anpassade för elever i årskurs 1 till 3.  

5. Diskussion 

De flesta elever som har intervjuats av Skolinspektionen tycker att de naturorienterade äm-
nena är roliga och intressanta eftersom att man får göra saker själv och inte bara sitta och 
lyssna. Eleverna tycker också att ämnena är spännande och att man lär sig nya saker. Enligt 
Skolinspektionen (2012) finns det därför goda förutsättningar att fånga upp elevernas natur-
liga intresse och lust för de naturorienterande ämnena. 

Enligt Forsberg, som Cumming (2013) intervjuar i sin artikel om de nya läroplanerna i de 
naturorienterande ämnena, borde det vara mindre lektioner om planeter. Forsberg menar på 
att det ska vara mindre bildorienterade uppgifter och mer aktiviteter där eleven praktiskt kan 
observera himlakroppar. Forsberg berättar vidare att när lärare tillsammans med eleverna 
gör papier-maché modeller så blir inte dessa modeller skalenliga, varken till storleken eller 
till avståndet. Vi håller inte med honom om detta, vi anser att man redan i tidig ålder ska in-
troducera planetsystemet för barnen. Vi upplever det svårt att bara berätta om Jorden, Solen 
och Månen utan att gå in på solsystemet och när man ändå nosar på det området så kan man 
kortfattat nämna de andra planeter som ingår i det. Vi anser att det är bra för barnen att 
själva skapa och se planeterna i solsystemet i form av papier-maché modeller för att lära sig 
ordningen och storleken på planeterna. I vårt läromedel har vi en aktivitet där eleverna ska 
skapa papier-maché modeller av planetsystemet. Våra planeter kommer dock inte ha den 
riktiga storleken, men de kommer att vara lika till utseendet samt skalenliga där till exempel 
Jorden är dubbelt så stor som Mars. För att eleverna ska lära sig avstånden mellan 
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planeterna i solsystemet så krävs det en större sträcka, ca 100 meter, som inte nödvändigtvis 
går att tillhandahålla inomhus. Så därför har vi valt att genomföra ytterligare en aktivitet där 
man tydligt kan se avståndet och den kommer att genomföras utomhus eller i en längre 
korridor inomhus. I och med att vi väljer att dela på avståndet och storleken i olika aktiviteter 
så ser inte vi någon anledning till varför det skulle vara ett problem med att använda sig av 
papier-maché modeller av solsystemet.  

Forsberg (Cumming, 2013) hävdar att man i undervisning av de naturorienterande ämnena 
ska undvika att lära barnen svåra ord som till exempel gasjätte eller atmosfär, och istället 
koncentrera sig på att eleverna ska lära sig hur Jorden, Solen och Månen rör sig. Han menar 
på att en lektion under stjärnorna där barnen faktiskt kan se det som diskuteras ger barnen 
en större förståelse för ämnet. Helldén m.fl. (2010) skriver att den naturvetenskapliga värl-
den karakteriseras av egna begrepp, teorier, samt ett eget språk. Eleverna måste lära sig detta 
språk för att kunna koppla samman termer, begrepp och påståenden. Vi lärare måste an-
vända oss av det naturvetenskapliga språket för att barnet ska få tillträde till dess språkvärld. 
Författarna anser att redan i förskolan kan pedagogerna introducera denna värld för barn, 
även om barnen inte förstår begreppet fullt ut så ska man ändå ta med det för det gynnar 
dem i framtida undervisning. Vi håller med Helldén m.fl. och tror att även om ett begrepp är 
abstrakt så är det viktigt att försöka göra begreppet mindre abstrakt och vi anser att det gör 
man genom att göra aktiviteter där barnen får en förståelse för vad begreppet innebär. Vår 
språkliga interaktion är väldigt viktig för den innebörd ett naturvetenskapligt begrepp får för 
ett barn. Om man som lärare vill att ett barn ska förstå ett begrepp ska man själv förstå be-
greppet, känna till de kritiska aspekterna för förståelsen samt göra begreppen synliga för ele-
verna genom variation. Genom att kontinuerligt utvärdera elevens förståelse kan läraren 
avgöra var inom den närmaste utvecklingszonen eleven befinner sig och stötta eleven så att 
denne uppnår den förståelse som är möjligt att uppnå (Helldén m.fl.), 2010). Vi reflekterar 
över att det kanske inte är begrepp som rymden som är för abstrakta för barnen utan att vi 
som pedagoger gör begreppen inte påtagliga och oförståeliga i våra presentationer av dem. 
Kan det vara så att vi pedagoger hindrar barnens framtida förståelse genom att inte använda 
de riktiga benämningarna på begrepp.  

Skolinspektionen (2012) har i sin rapport granskat 30 skolor i Sverige och bedömt om ele-
verna får möta naturvetenskapliga metoder och arbetssätt för att utveckla sin förmåga att 
genomföra systematiska undersökningar i naturvetenskapliga ämnen. Så många som hälften 
av dem undersöka skolorna behöver arbeta vidare med hur man låter eleverna möta natur-
vetenskapliga metoder och arbetssätt. Enligt rapporten ska detta ske genom att eleverna får 
möjlighet att utföra enklare fältstudier, observationer och undersökningar. Eleverna ska få 
formulera hypoteser, samla data, mäta, sortera, gruppera, jämföra med andra samt utvär-
dera. Även lärarna ska ha tillgång till naturvetenskapligt material som möjliggör en naturve-
tenskaplig undervisning i enlighet med de nationella mål och riktlinjer. Vi anser att vårt lä-
romedel utvecklar elevernas förmåga att jobba med de olika arbetssätten i de naturoriente-
rade ämnen, samt är ett lättillgängligt material inom ämnet för naturvetenskapslärare. 

Avslutningsvis så har vi läst flera forskningsrapporter, där författarna har intervjuat barn i 
olika åldrar, samt genomfört lektioner inom astronomi på våra partnerskolor. I båda fallen 
hade elevernas föreställningar visat på bristande kunskaper om rymden och planeter. Vi har 
även haft svårt att hitta läromedel som handlar om planeter för barn i de tidiga åldrarna. Vi 
anser att man borde lära barn om astronomi tidigt trots att det är ett så abstrakt ämne. I de 
högre årskurserna fortsätter man och bygger på fysikämnet och då är det bra om eleverna 
redan har grundläggande kunskaper och erfarenheter av detta ämne.  
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5.1 Vidare utveckling av läromedlet 
För vidare utveckling av vårt läromedel ”En resa bland planeterna med Lova, Melker och 
Pixi”, skulle det vara intressant att ta med det ut till olika skolor och göra en utvärdering. 
Man skulle exempelvis kunna testa om läromedlet fungerar ute i verkligheten, samt fråga 
både lärare och elever om hur de upplevde läromedlet.  

Ytterligare en sak som skulle vara intressant att undersöka i praktiken är att ta reda på hur 
barnens egna föreställningar om rymden ser ut innan temat och efter och sedan komplettera 
läromedlet med detta. I utvecklingen av detta läromedel så har vi undersökt internationell 
forskning om barns föreställningar till naturvetenskapliga fenomen, men det skulle kunna 
vara intressant att göra en undersökning av barnens föreställningar här i Sverige och sedan 
koppla just detta till läromedlet.  

Ytterligare en utvecklingsmöjlighet skulle vara att utveckla ett kombinerat summativ- och 
formativ bedömningsmaterial, innehållande färdiga dokument som bedömer en elevs ut-
veckling och slutresultat. Denna bedömningsmaterialet skulle vara kopplat till läromedlet 
med färdiga diagnoser, prov samt mallar till omdömen. 
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      Bilaga 1 

    

 

 

 

     

Vi är två studenter, Marta Krause och Amanda Larsson, från Mälardalens högskola i 

Eskilstuna. Vi går 7:e terminen på lärarprogrammet. Denna termin skriver vi ett 

examensarbete på 15 poäng inom vår inriktning Naturvetenskap och teknik. Arbetet 

går ut på att vi ska utveckla ett läromedel inom ämnet fysik, specificerat till astronomi 

för lågstadiet. Syftet med vår undersökning är att ta reda på vad det finns för 

läromedel redan, om de är bra/dåliga och hur undervisning inom astronomi 

uppfattas av olika pedagoger. 

 

Med anledning av detta går vi ut med enkäter till pedagoger i förskoleklass och 

årskurs 1-3 , på våra respektive partnerskolor i XXXX och XXXX. 

De svar vi får in kommer vi att sammanställa och analysera för att utveckla 

vårt läromedel, och vi hoppas att du vill hjälpa oss genom att svara på vår enkät. Det 

är naturligtvis frivilligt och du svarar anonymt. Materialet som vi får in kommer 

endast att användas för att kunna genomföra vårt arbete och eventuella känsliga 

uppgifter kommer att behandlas så att ingen enskild ska kunna identifieras. Vår 

uppsats kommer att granskas och läsas av handledare, examinator och kurskamrater. 

Den färdiga uppsatsen kommer sedan efter godkännande att finnas på 

http://www.mdh.se/bibliotek/diva under länken DiVA - endast MDH - 

publikationer. 

 

Var snäll och lämna den ifyllda enkäten så fort som möjligt, senast fredagen den 22 

mars 2013.  

I XXXX kan du lämna enkäten till Marta i xxxx arbetslag eller XXXX postfack. 

I XXXX kan du lämna enkäten till Amanda i XXXX postfack.  

 

Tack för din medverkan 

Marta och Amanda 
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• Hur arbetar du praktiskt idag för att uppnå målet i kursplanen för Naturvetenskap:  
”Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. 
Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.”? 

 
 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 

• Vad tycker du är ”lätt” att lära ut inom astronomi?  
 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

‐ Varför tycker du det? 
 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
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 ________________________________________________________________________  

 

• Vad tycker du är svårt att lära ut inom astronomi? 
 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

‐ Varför tycker du det? 
 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

• Vad har barnen haft svårt med inom astronomi? 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

• Vad använder du för läromedel inom astronomi i ditt arbete idag? 
 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

‐ Är du nöjd med detta läromedel? Innehållet, utformningen, faktainnehållet? 
 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

‐ Om inte, vad skulle du vilja ändra? 
 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
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• Hur tycker du att ett läromedel inom astronomi ska vara för att du ska kunna ha användning 
av det i ditt arbete? 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 
 
 

TACK SÅ MYCKET FÖR ATT DU TOG DIG TIDEN ATT SVARA PÅ VÅR 
ENKÄT!  
 
// AMANDA LARSSON & MARTA KRAUSE 
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