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Sammanfattning 
Jag har tillverkat ett undervisningsmaterial, i form av en serietidning, som riktar sig mot 

elever i grundskolans tidigare år och i detta arbete utvärderas undervisningsmaterialet.  

Med syfte att utvärdera undervisningsmaterialet kartlades elevernas förkunskaper med hjälp 

av ett frågeformulär innan de fick tillgång till serietidningen. Då eleverna haft tillgång till 

serietidningen i 12 skoldagar gjordes en eftermätning, med samma frågeformulär som använts 

vid förmätningen, för att se om eleverna tagit till sig det budskap som materialet vill förmedla. 

Resultatet visade att alla elever utom 2 presterade bättre på eftermätningen än på 

förmätningen. På alla frågor utom 3 var det fler elever som svarade korrekt vid 

eftermätningen än det var vid förmätningen. Att alla elever utom två förbättrade sitt resultat 

efter att ha haft tillgång till serietidningen tyder på att eleverna har tagit till sig 

undervisningsmaterialets budskap och att utvärderingen av elevernas kunskaper visar det. 
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1 INLEDNING 
Jag har tillverkat ett undervisningsmaterial som riktar sig mot elever i grundskolans tidigare 

år och i detta arbete utvärderas undervisningsmaterialet. Materialet är utformat som en 

serietidning vilken är avsedd att öka intresset för astronomi och övervinna elevernas 

eventuella svårigheter, alternativt förtydliga en del astronomiska fenomen som eleverna inte 

har full förståelse för.  

 Kjell Prytz skriver i sin rapport Om att intressera för fysik att vi under lång tid varit väl 

medvetna om svårigheterna att intressera ungdomar för naturvetenskap och teknik (Prytz 

2003). Vidare menar Prytz (2003) att alltför många anser att fysik är tråkigt, abstrakt och 

obegripligt. Detta är något som också Ekstig (1990) beskriver: ”Hur ofta möter vi inte 

människor som förlorat sitt intresse för naturvetenskap och skyller detta på att deras lärare i 

skolan inte kunde ge dem begripliga förklaringar” (Ekstig 1990:9). Det är viktigt att som 

blivande lärare inom de naturvetenskapliga ämnena, fysik inräknat, arbeta för att motverka 

dessa attityder. Detta för att kunskap inom det naturvetenskapliga området är oerhört viktigt 

bl.a. för att, så som Ekstig (1990) skriver, många beslut som tas gällande politiska och 

samhälleliga frågor kräver naturvetenskaplig kunskap. De beslut som fattas kan bara vara sant 

demokratiska om de växer fram i en allmän debatt förd av sakkunniga medborgare. Vidare 

skriver Ekstig (1990) att naturvetenskapens uppgift är att göra naturen begriplig. Alla är vi ju 

en del av naturen och naturvetenskapen påverkar oss i vårt dagliga liv. Därför behöver vi ha 

förståelse och kunskap.  

1.1 Syfte 

Att klargöra att det är viktigt att alla har kunskap kring olika naturvetenskapliga fenomen gör 

det emellertid inte lättare för läraren att förklara de olika fenomenen. Syftet med detta 

examensarbete är att undersöka huruvida ett egenutvecklat undervisningsmaterial kan hjälpa 

elever att förstå relationerna i vårt solsystem som ligger bakom fenomen såsom exempelvis 

dag och natt. Min erfarenhet är att pengar är en bristvara inom skolan idag och inköp av 

läromedel är en stor kostnad. Detta framarbetade undervisningsmaterial, i form av en 

serietidning, kan förhoppningsvis ses som ett billigt komplement till övriga läromedel.  Målet 

med serietidningen var också att ge en annan läsupplevelse än vanliga faktaböcker och på så 

vis rikta sig mot de som inte är vana vid att läsa naturvetenskapliga texter. Ett annat mål var 

att den ska fungera som ett lekfullt inslag som ändå inbringar kunskap. Ekstig (1990) skriver 

att undervisningen bör utformas så att den upplevs som lustfylld och rolig. 

 Det har gjorts ett antal tidigare undersökningar som visar att elever har svårigheter med 

att förklara och förstå Jordens plats i universum, himlakropparnas rörelser samt hur det 

kommer sig att vi har natt och dag och årstider. Därför valdes att, i en utvald grupp elever, 

göra en förmätning av de kunskaper och föreställningar eleverna hade inom området och 

sedan en eftermätning efter det att de haft tillgång till serietidningen. Detta för att utvärdera 

det egentillverkade läromedlet. Samtidigt förvärvades kunskap kring barnens föreställningar 

och resultatet i denna undersökning kunde jämföras med tidigare gjorda undersökningar.  

1.2 Bakgrund 

 

1.2.1 Inspiration 
Serietidningen Bamse skriven av Rune Andréasson har varit en stor inspirationskälla i detta 

arbete både vid uppkomsten av idén och vid ritandet av tidningen. I Bamse är Skalman en 

allvetare och i sina faktarutor ger han läsaren information och förmedlar kunskap inom olika 

ämnesområden. I Bamse har vi t.ex. kunnat lära oss att konstnären van Gogh målade solrosor 
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och skar av sig örat samt kunnat läsa om Isaac Newton och gravitationen. En förhoppning är 

att denna serietidning ska kunna inbringa kunskap hos eleverna på liknande sätt som Bamse 

gjort och fortfarande gör idag. 

 Även boken Fysik i vardagen (Hamrin & Norqvist 2005) har fungerat som 

inspirationskälla. Boken är skriven i romanform med syftet ”att ge en annan läsupplevelse, 

samt för att nå en målgrupp som inte är så van vid att läsa naturvetenskapliga texter” (Hamrin 

& Norqvist 2005:9).  

 

1.2.2 Skolans styrdokument  
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94 

2006) står att läsa att skolan har i uppdrag att främja lärande där individen stimuleras att 

inhämta kunskaper. Det står också att det är skolans ansvar att eleverna inhämtar och 

utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ. Vidare står även att läraren 

ska utgå från varje enskild individs erfarenheter och tänkande (Lpo94 2006).  Detta kräver att 

läraren tar reda på varje enskild individs erfarenheter och tänkande samt har kunskap om hur 

man ska arbeta utifrån dessa. 

 

I kursplanen för fysik i grundskolan (2000) är ett av strävansmålen att skolan i sin 

undervisning i fysik ska sträva efter att eleven utvecklar kunskap om fysikens världsbild 

utgående från astronomi och kosmologi. 

 

Ett av de mål eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret är att de ska ha ”insikt i 

hur planeterna rör sig runt solen samt hur jorden och månen rör sig i förhållande till varandra 

och kunna förknippa tideräkning och årstider med dessa rörelser” (Kursplanen i fysik 2000) 

 

 I de naturvetenskapliga ämnena ska eleven bl.a. bedömas utifrån sin förmåga att beskriva och 

förklara omvärlden ur naturvetenskapligt perspektiv. 

 
Naturvetenskapen utgår från specifika antaganden för att göra naturen begriplig. 

Den världsbild som då skapas skiljer sig från de världsbilder som uppstår 

genom andra sätt att beskriva naturen. Naturvetenskapen har ofta tagit sin 

utgångspunkt i vardagliga iakttagelser och upplevelser men har under historiens 

lopp utvecklat allt mer generaliserade förklaringsmodeller. De naturorienterande 

ämnena behandlar således vetenskapliga tolkningar av vardagslivet liksom 

bearbetningar av vetenskapliga frågeställningar och teorier 

(Kursplanen i fysik 2000) 

 

 

1.2.3 Socialkonstruktivism 
Vid en socialkonstruktivistisk syn på lärande och kunnande ses kunnande som något 

individuellt konstruerat men samtidigt socialt förmedlat via t.ex. samtal. Det är lärarens och 

elevens gemensamma uppgift att arbeta för att nå kursplanernas mål. Lärarens ansvar ligger i 

att göra det möjligt för eleven att utveckla sin naturvetenskapliga förståelse och lämna det 

vardagliga. Detta kräver goda ämneskunskaper av läraren och insikt i hur eleven lär och 

tänker i olika situationer. Eleven i sin tur måste agera aktiv medspelare och exempelvis arbeta 

och anstränga sig (Andersson 2001). Arfwedson och Arfwedson (2002) menar att 1974 kan 

ses som det år då inlärningsforskningen började överge behaviorismen och inrikta sig mot det 

konstruktivistiska. Forskare började då på olika sätt kunna visa att människors sätt att uppfatta 

till stor del bestäms av personliga erfarenheter som de sedan tidigare har. Uttrycket varje 

individ konstruerar sin egen kunskap formades. Man har exempelvis kunnat visa att elever 

stöder sig på sin förförståelse då de ställs inför nya problem och att de tar itu med nya 
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problem genom att följa sina gamla tankemönster även om det resulterar i en felaktig utgång. 

Som lärare gäller det då att ta del av elevens tankemönster och utgå från de föreställningar 

eleven har i undervisningen. ”…inlärning är en aktiv process och pekar på att individens 

tidigare (ofta vardagligt oreflekterade) föreställningar är betydelsefulla för lärande” 

(Arfwedson & Arfwedson 2002:26).  

 Det socialkonstruktivistiska synsättet har vuxit fram ur Jean Piagets (1896-1980) och 

Lev S Vygotskijs (1896-1934) läror (Andersson 2001). Piaget och Vygotskij var emellertid 

inte eniga kring hur barn förvärvar kognitiv förmåga. Enligt Piaget föregår utveckling 

undervisning medan Vygotskij menar motsatsen. Piaget ansåg att tankeutvecklingen följer 

den biologiska utvecklingen. En elev kan inte tillägna sig kunskap inom ett område som den 

inte är mogen för och bör därför inte undervisas inom detta område (Arfwedson & Arfwedson 

2002). Maltén (1996) menar att det ligger något fundamentalt i detta. Han menar att en 

undervisningsmodell inte passar alla så uppgiften blir att anpassa skolan till barnet.  

 Piaget fick med sin lära igång debatten kring hur barn lär sig. Han menade att skolan ska 

utgå från elevernas nyfikenhet och intressen och att eleven måste vara aktiv för att kunna 

tillägna sig kunskap:  

 
Piaget ser människan som medfött nyfiken och aktiv, vilket ger erfarenheter och 

successivt fördjupad förståelse. Därmed läggs grunden för en dynamisk 

förståndsutveckling via ett samspel mellan människans biologiska 

förutsättningar och den stimulans som omgivningen erbjuder. 

(Maltén 1996:168) 

 

 Även Vygotskij fann nivåer i människans utveckling, men olikt Piaget var de inte 

knutna till den biologiska utvecklingen. Det viktigaste för utvecklingen var istället 

människans interaktion med andra och med miljön. Miljön i skolan skulle enligt Vygotskij 

anpassas så att den skapar de optimala förutsättningarna för inlärning (Maltén 1996). 

Gemensamt för Piaget och Vygotskij är alltså att skolan ska anpassas efter eleverna och även 

att eleverna ska vara aktiva för att kunna förvärva sig ny kunskap samt att läraren ska utgå 

från de erfarenheter eleverna har (Arfwedson & Arfwedson 2002). 

1.3 Tidigare forskning kring barns föreställningar 

 

1.3.1 Estländsk undersökning kring barns kunskaper inom astronomi 
I Estland genomfördes år 2006 en undersökning av Triin Hannust och Eve Kikas (2006), där 

barn i åldrarna 5,6 och 7 år deltog. Syftet med undersökning var att kartlägga utvalda barns 

kunskaper inom astronomin och sedan se hur kunskapen utvecklats efter undervisning. För att 

kartlägga barnens förkunskaper intervjuades de individuellt. Sex frågor ställdes varav tre 

skulle besvaras verbalt och tre krävde att barnet ritade. Samma frågor användes sedan för 

eftermätningen av barnens kunskaper.  

 Barnen valdes ut från 5 förskolor och 2 skolor i Estland. Ingen av deltagarna hade fått 

tidigare undervisning inom ämnet från skolan eller förskolan. Den undervisning som eleverna 

fick bestod dels i verbal information men även att barnen aktivt fick experimentera med 

material som de blev tilldelade.  

 Resultatet i undersökningen visade att barn har lätt för att komma ihåg att Jorden är 

rund, även om det som Hannust och Kikas (2006) skriver, strider mot de erfarenheter vi gör i 

vardagen. 88% av deltagarna från experimentgruppen sa vid eftermätningen att Jorden är rund 

och använde en boll som modell. 
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1.3.2 Elevers tänkande och skolans naturvetenskap 
Andersson (2001) sammanfattar och analyserar en rad undersökningar samt analyserar hur 

elever tänker och lär angående olika naturvetenskapliga områden, däribland kring Jorden som 

planet i rymden och fenomenen natt och dag. Andersson (2001) menar att barn före 7-8 års 

ålder ofta uppfattar Jorden som platt eller som ett klot omgiven av en rymd där vi lever i 

klotet på en platt yta. Barn i åldrarna 12-14 år uppfattar ofta Jorden som ett fast klot och att 

människor bor över hela klotet.  

 Angående fenomenen dag och natt refererar Andersson (2001) till en engelsk 

undersökning där 20 elever i åldrarna 9-16 år fick rita sitt svar till frågan varför det blir mörkt 

på natten. De svar eleverna gav kategoriserades och gjordes sedan om till svarsalternativ i ett 

test som tilldelades 100 elever jämnt fördelade på intervallen 9-10 år, 11-12 år, 13-14 år och 

15-16 år. Testet bestod i påståenden och eleverna fick skriva huruvida de höll mer eller ej. 

Endast ett fåtal av de yngre eleverna instämde med de svarsalternativ som indikerade att solen 

göms bakom moln eller berg. Ingen av de äldre eleverna instämde med dessa svarsalternativ. 

Mellan 10-20% av eleverna i samtliga åldrar instämde med det svarsalternativ som menade att 

månen täcker solen. Svarsalternativet att solen roterar runt Jorden ett varv per dygn valdes av 

ca en fjärdedel av de yngsta eleverna. Detta svarsalternativ var inte lika frekvent i övriga 

åldrar. Nästan var tredje elev i de yngre åldrarna instämde med svarsalternativet att Jorden 

roterar runt solen ett varv per dygn. Svarsfrekvensen minskade för detta svarsalternativ med 

ökad ålder. Det naturvetenskapligt riktiga svarsalternativet att Jorden roterar ett varv runt sin 

egen axel per dygn, var något som ungefär var femte av de yngsta eleverna instämde med. 

Svarsfrekvensen ökade med stigande ålder och ungefär var tredje av de äldsta eleverna 

instämde med svarsalternativet.  

 Andersson (2001) refererar också till undersökningar som gjorts kring barns 

föreställningar kring varför vi har årstider. Gemensamt för dessa undersökningar menar 

Andersson (2001) är att den vanligast förekommande förklaringen bland elever i åldrarna 9-

16 år är att årstiderna kommer av att avståndet mellan solen och Jorden varierar. En del 

förklarade avståndsvariationen med att jordaxeln lutar men vanligare var att eleverna 

förklarade variationen i avstånd med att jordens bana kring solen är elliptisk med solen i 

ellipsens mittpunkt.  

 

1.3.2.1 Nordlab 
Nordlab är ett nordiskt projekt där man arbetar för att ge lärare, i de naturvetenskapliga 

ämnena, redskap för en förbättrad undervisning. Nordlab leds av en projektgrupp med en 

representant från varje nordiskt land. Sveriges representant är Björn Andersson. Varje 

nordiskt land arbetar med ett delprojekt. Sverige arbete innehåller ”senare års forskning om 

elevers tänkande och möjligheter att förstå naturvetenskap, och vad denna forskning betyder 

för undervisningen” (Projekt Nordlab-se). I detta svenska delprojekt har ett antal work-shops 

producerats. I dessa work-shops tas elevers vardagsföreställningar om naturvetenskapliga 

företeelser upp med syftet att stimulera till vidareutveckling av skolans naturvetenskap. 

 I den work-shop som fått titeln Månen, planetsystemet och universum presenteras en 

studie kring hur australiensiska barn i åldrarna 9-12 år uppfattar relativa storlekar och rörelser 

hos Jorden, månen och solen. Eleverna som deltog i studien presenterade följande modeller:  

 Jorden i centrum av solsystemet och solen och månen förflyttar sig närmare eller 

längre bort från Jorden beroende på om det är dag eller natt. 

 Jorden är i centrum och roterar kring sin egen axel medan solen och månen är 

stillastående.  

 Jorden är i centrum och solen och månen roterar kring Jorden. En del menade att 

jorden är stationär medan andra menade att den snurrar runt sin egen axel.  

 Solen är i centrum och Jorden och månen cirkulerar kring solen. 
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 Solen är i centrum och Jorden cirkulerar runt solen och månen cirkulerar kring Jorden.  

 

Mycket av det som presenteras i Nordlabs material presenterar Björn Andersson även i sin 

bok Elevers tänkande och skolans naturvetenskap.  

 

1.3.3 Barns föreställningar om Jorden, månen och solen 
Åhman (2002) genomförde år 2002 en undersökning om barns föreställningar om jorden, 

månen och solen. Resultaten presenterade hon i sin magisteruppsats från 

grundskollärarprogrammet vid Linköpings universitet år 2002. Åhman (2002) intervjuade 20 

elever i skolår 4-6 på en skola i mellersta Sverige. Eleverna fick börja med att rita en teckning 

över Jorden, solen och månen och denna teckning fungerade sedan som stöd i intervjun. 

Eleverna fick vid intervjun, som var utformad mer som ett samtal utan förberedda frågor, 

berätta om sina tankar bl.a. kring hur himlakropparna rör sig. Resultatet av intervjuerna visade 

att de flesta eleverna tror att Jorden rör sig i en bana kring solen och att solen och månen är 

stationära. Bara ett fåtal av eleverna visar förståelse för det samband som finns mellan 

himlakropparnas rörelser och vår tideräkning.  

 

1.3.4 Barns tankar om jorden som planet i rymden 
Lindner (1997) har i sin rapport från 1997 presenterat en undersökning utförd i en svensk 

skola. Lindner genomförde och bandade intervjuer med 15 barn i skolår 2.  Likt Åhman 

(2002) bad Lindner eleverna att rita en teckning. Lindner bad emellertid eleverna att göra 

teckningarna en vecka innan intervjutillfället. Teckningen skulle föreställa Jorden, himlen, 

moln och lite regn som föll från molnen samt en människa som stod någonstans på Jorden. 

Intervjun inleddes med en diskussion kring den teckning eleven gjort. Samtalen kring 

elevernas teckningar visade att alla eleverna uppfattade Jorden som rund och flera av eleverna 

liknade Jorden vid en boll.   

 

1.3.5 Undersökning genomförd på en skola i England kring barn föreställningar 

om Jorden 
62 barn i åldrarna 9-11 år på en skola i Devon, England, deltog i undersökningen. Gruppen 

bestod av två klasser (31 elever i varje klass) och en klass fungerade som experimentgrupp 

medan den andra fungerade som kontrollgrupp. Sharp och Sharp (2007) beskriver att 

elevernas föreställningar och kunskaper kartlades och att gruppen sedan fick undervisning 

inom ämnesområdet. Undervisningen bestod i 10 lektioner där det varvades mellan teori och 

praktik. Därefter utvärderades elevernas föreställningar och kunskaper återigen.   

 Eleverna tillfrågades om vilken form Jorden har och vid förmätningen var det över 90% 

av eleverna, i både experiment- och kontrollgruppen, som beskrev den som sfärisk. En elev i 

experimentgruppen beskrev den inte som sfärisk utan liknade den vid en rund skiva. På 

eftermätningen beskrev alla elever i experimentgruppen Jorden som sfärisk medan resultatet i 

kontrollgruppen var oförändrat. 

 Eleverna tillfrågades också om Jordens rotation. Vid förmätningen visste nästan alla 

elever, i både experiment- och kontrollgruppen, att det är 24 timmar på ett dygn. Färre än 

hälften i båda grupperna (11 elever i experimentgruppen och 13 i kontrollgruppen) visste 

emellertid att det hörde samman med Jordens rotation runt jordaxeln. På eftermätningen hade 

detta elevantal stigit till 24 elever i experimentgruppen. I kontrollgruppen var det emellertid 

bara 11 elever som kunde relatera dygnslängden till Jordens rotation kring sin egen axel 

(Sharp & Sharp 2007).  
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1.3.6 Undersökning genomförd på elever i skolår 3 i mellersta Sverige kring 

deras föreställningar om natt och dag 
Eriksson genomförde år 2007 ett examensarbete vid Karlstads universitet där hon genom 

intervjuer undersökte barn i skolår 3:s föreställningar kring hur dag och natt uppstår, samt hur 

Jorden roterar. 10 elever på en skola i Mellansverige intervjuades en och en. De frågor 

intervjuaren använde sig av var: 

 När är du vaken och när sover du? 

 Berätta för mig om hur det kommer sig att vi har dag och natt? 

 Hur snurrar Jorden? 

Till dessa frågor tillkom följdfrågor så som: Hur menar du? Hur tänker du? Kan du berätta 

något mer? 

 Eriksson (2007) fann i sitt resultat att större delen av barnen hade förståelse för att 

himlakropparna roterar. Det visade sig dock att de hade svårare att förstå att Jorden roterar 

runt sin egen axel och hade därmed också svårt att koppla samman det med vår tideräkning 

för dygn. De har lättare att förstå att jorden roterar runt solen och därmed också lättare att 

förstå vår tideräkning för år. 

 

1.3.7 Undersökning genomförd i en svensk skola kring elever i skolår 1, 2 och 

5:s föreställningar om grundläggande astronomi 
Schoultz, Säljö och Wyndhamn (2001) har genomfört en undersökning där 25 elever i en 

skola i Sverige intervjuades. Vid intervjutillfället hade eleverna en jordglob framför sig och 

de ombads identifiera vad de såg. Alla elever visste att det var en jordglob. Eleverna 

tillfrågades sedan om Jorden ser ut som jordgloben. Två av eleverna visade osäkerhet inför 

huruvida Jorden är sfärisk, övriga visste att jorden har formen av ett klot.  

1.4 Att förändra elevers föreställningar  

Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) skriver att ett antal forskare menar att de 

uppfattningar som baseras på erfarenheter i vardagen är mycket svåra att överge för den mer 

abstrakta naturvetenskapliga förklaringen. Detta är något som även Osborne (1996) beskriver. 

Han menar att elevers föreställningar inte alltid påverkas av undervisning i den mån vi skulle 

vilja. En möjlig förklaring till detta ser Osborne i att eleverna envist håller fast vid sina idéer 

och uppfattningar kring olika fenomen och begrepp. Detta för att de är förnuftiga, sannolika 

och användbara så långt deras erfarenheter sträcker sig. Det räcker därför inte att ge barnen 

exempel som strider mot deras tidigare idéer utan eleverna måste själva bygga upp begreppen 

på nytt. Osborne menar också att en annan möjlig förklaring är att lärare inte har vetskap om 

elevernas föreställningar och att lärare i en del fall ser eleverna som blanka blad utan tidigare 

föreställningar. Andersson (1989) skriver också han om att eleverna kommer till skolan med 

begrepp om olika fenomen, t.ex. att solen går upp. Andersson (1989) är av samma åsikt som 

Osborne (1996) att det inte räcker att presentera nya begrepp för eleverna. Andersson menar 

att för att en elev ska kunna förändra sina vardagsföreställningar mot en mer 

naturvetenskaplig kunskap måste elevens föreställningar utmanas så tillvida att eleven ställs 

inför situationer då de inte är logiska. Ett exempel som Andersson ger är att han ställer frågan 

hur solen kan gå upp när Jorden kretsar i en bana kring solen. Även Ekstig (1990) anser att 

det är viktigt att läraren försöker bilda sig en bra uppfattning om elevernas föreställningar och 

menar att en bra metod för detta ändamål är att ställa frågor. Andersson (1989) skriver att det 

är viktigt att också eleven själv uppmärksammar sina föreställningar och får möta andra 

elevers föreställningar. Detta för att de ska kunna bearbeta sina föreställningar på ett aktivt 

sätt. Även Schoultz (2002) tar upp detta då han skriver att forskning som gjorts visar att 

elever har svårt att ta till sig naturvetenskapliga begrepp. Dessutom har de svårt att använda 
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sina kunskaper i nya situationer. Han menar att elever använder olika förklaringar i olika 

situationer. Vardaglig situation kräver ofta ingen naturvetenskaplig förklaring och eleven 

väljer därför inte den förklaringen. Den naturvetenskapliga förklaringen kan eleven istället 

använda i andra kontexter, exempelvis vid laborationer.   

1.5 Frågeställningar 

 Visar ett kunskapstest, som genomförs både före och efter att eleverna tagit del av 

materialet, att eleverna tagit till sig budskapet som materialet vill förmedla? 

 

 Vilka reaktioner väcker materialet hos lärare och elever som tagit del av det? 

 

2 METOD 
Den metod som valdes för att utvärdera undervisningsmaterialet kan liknas vid ett 

undervisningsförsök. I ett undervisningsförsök genomförs ett projekt, t.ex. ett ingrepp av 

något slag och därefter utvärderas eventuella effekter av ingreppet. Undervisningsförsöket kan 

liknas vid aktionsforskning. (Johansson & Svedner 2006). Aktionsforskningen har sin 

utgångspunkt i praktiken. Något prövas med syftet att utveckla och förändra verksamheten 

samtidigt som man skaffar sig kunskap om hur denna förändring går till. Vägarna mot 

förändring väljs av praktikern själv utifrån dennes frågeställningar och behov (Rönnerman 

2004). Det som enligt Johansson och Svedner (2006) vanligen skiljer undervisningsförsöket 

från aktionsforskningen är att alla deltagare inte är delaktiga vid planering och utvärdering i 

undervisningsförsöket. I detta arbete var eleverna inte involverade i planering eller 

utvärdering utan enbart i genomförandet.   

 Johansson och Svedner (2006) menar att i ett väl genomfört undervisningsförsök tar 

man först reda på vad eleverna kan innan undervisningen. Efter undervisningen utförs en 

eftermätning för att ta reda på vad eleverna lärt sig och hur de utvecklats. Dessa för- och 

eftermätningar kan göras i form av prov, enkät eller intervjuer.   

 Ingen direkt undervisning genomfördes i detta försök utan eleverna tilldelades en 

serietidning som konstruerats med syftet att överbrygga elevernas eventuella svårigheter 

alternativt förtydliga det som eleverna inte förstått till fullo kring olika astronomiska 

fenomen.  

2.1 Urval 

En klass i skolår 3 med 22 elever på en skola i mellersta Sverige tillfrågades om att delta i 

undersökningen.  
Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 

samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från 

förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 15 år och 

undersökningen är av etiskt känslig karaktär) /…/ I undersökningar med aktiv 

insats av deltagarna skall samtycke alltid inhämtas.  

(Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 2002:9)  

 

Informationsbrev om undersökningens syfte skickades därför med eleverna hem till 

vårdnadshavare för påskrift. Informationsbrevet innehöll en talong där vårdnadshavare fick 

kryssa i huruvida eleven fick delta i undersökningen eller ej. Talongen skulle sedan tas 

tillbaka till skolan. Informationsbrevet som skickades med eleverna hem återges i sin helhet i 

bilaga 1. 

 Av de 22 elever som tillfrågades fick 16 av dem tillåtelse att delta i undersökningen. 

Bortfallet bestod i två elever som inte fick delta och 4 elever som inte tog med talongen 
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tillbaka till skolan.  I de fall där eleven inte tagit med talongen till skolan fick de en ny lapp, 

men inte heller då kom talongen tillbaka. Gruppen bestod av både flickor och pojkar.  

 Den utvalda gruppen kan upplevas liten, men för att gruppen skulle kunna vara större 

skulle fler klasser, alternativt fler skolor behöva tas med i undersökningen. Då skulle det 

finnas fler variabler t.ex. en större spridning mellan elevernas olika förkunskaper. Självklart 

finns skillnader i förkunskaper hos elever i samma klass, men utvalda elever har gått i samma 

skola och klass sedan skolår 1 och har därmed haft tillgång till samma undervisning.  

 Tre tillfrågades att läsa och kommentera serietidningen. Två av lärarna var utbildade 

Sv/So-lärare och den tredje var utbildad Ma/No-lärare. Den ena Sv/So-läraren var deltagande 

elevers klasslärare. De två andra lärarna valde ut slumpvis.   

2.2 Datainsamlingsmetoder 

I detta arbete gjordes för- och eftermätningarna i form av ett frågeformulär som kan liknas vid 

ett prov. Frågeformulärets fulla utformning ses i bilaga 2. Här nedan redovisas de frågor som 

ställdes.  

 
1. Vi bor på planeten Jorden. Rita och skriv i rutan nedanför hur du tror Jorden ser ut. 

 

2. Vet du några andra planeter? Skriv namnet på dem här nedanför. Du får gärna 

skriva om du vet något speciellt om planeterna. 

 

3. Rita hur du tror att det ser ut bland planeterna i rymden. Skriv gärna och förklara 

till bilden. 

 

4. Varför är det ljust på dagen? 

 

5. Varför är det mörkt på natten? 

 

6. Varför ser vi månen på natten? 

 

7. a) Hur många timmar är det på ett dygn?  

  b) Vad beror det på? 

 

8. a) Hur många dagar är det på ett år?  

  b) Beskriv varför det är så. 

 

9. a) Vilka årstider har vi?  

  b) Beskriv hur det brukar vara under de olika årstiderna. 

 

10. Vad tror du det är som gör att vi har årstider? 

 

11. Vad heter den stjärna som ligger närmast Jorden? 

 

12. Skriv något annat som du vet om rymden och som du vill berätta om. 

 

Inför konstruerandet av formuläret användes andra redan formulerade frågor från gjorda 

undersökningar som behandlar barns förföreställningar kring astronomiska fenomen. Dessa 

frågor fungerade som stöd i arbetet med frågeformuläret.  

 Efter det att eleverna besvarat frågeformuläret genomfördes kompletterande kvalitativa 

intervjuer. Intervjuernas syfte var att ge eleverna tillfälle att förtydliga eventuella svårtolkade 

svar de givit i frågeformuläret. Eleverna fick också möjlighet att muntligt besvara de frågor 

där svar utelämnats.  
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 Tre lärare tillfrågades om att sätta sig in i serietidningen och sedan kommentera och 

lämna frågor och åsikter. Lärarna skickade sina kommentarer via mail. 

2.3 Procedur 

2.3.1 Undersökningen 
Frågeformuläret delades ut i början av en lektion. Jag var närvarande då eleverna besvarade 

frågorna och kunde på så vis svara på eventuella frågor kring frågorna i formuläret. Eleverna 

kände mig sedan tidigare vilket jag såg som en fördel då eleverna inte behövde vara blyga för 

att fråga om det var något de inte förstod. De elever som inte deltog i undersökningen gick till 

ett annat klassrum med klassens lärare.  

  
Examensarbetet måste bygga på respekt för de människor som deltar. 

Deltagarna får inte föras bakom ljuset beträffande undersökningens syfte, de 

skall ha fått tillfälle att ge ett informerat samtycke till sin medverkan och de 

skall när som helst kunna avbryta sitt deltagande, utan att behöva oroa sig för 

några negativa konsekvenser. 

(Johansson & Svedner 2006:29) 

 

Innan eleverna fick börja besvara frågorna blev de informerade om undersökningens syfte och 

det förklarades för dem att frågorna inte skulle ses som ett prov samt att det i arbetet inte 

kommer stå namngivet vem som svarat vad trots att de skrev namn på frågeformuläret. 

Eleverna fick skriva sitt namn på formuläret för att det skulle vara möjligt att jämföra svaren 

före och efter det att de fått arbeta med tidningen. Det berättades också för eleverna att de när 

som helst fick säga att de inte längre ville delta. Eleverna fick sprida ut sig i klassrummet och 

när de var klara fick de läsa tyst i sina bänkböcker.  

 De kompletterande kvalitativa intervjuerna genomfördes dagen efter det att eleverna 

besvarat frågeformuläret. Intervjuerna skedde i ett enskilt rum med en elev i taget. Svaren 

registrerades emellertid inte med bandspelare, så som Johansson och Svedner (2006) förordar, 

utan med papper och penna. Detta då bandspelare kan väcka obehag och göra eleven obekväm 

i situationen. Samt att bandade intervjuer kräver mycket efterarbete. Frågor ställdes kring de 

frågor i formuläret som eleven inte svarat på eller där svaren varit svårtolkade. Frågor ställdes 

också kring de svar elever lämnat som varit nära det rätta svaret för att få ett förtydligande av 

eleven.    

 Vid eftermätningen fick eleverna skriva på frågeformulärets sista sida hur många gånger 

de läst serietidningen samt vad de tyckte om den. I de fall där eleverna inte skrivit något 

tillfrågades de vid intervjutillfället. De tre lärarnas kommentarer och reflektioner refererades 

och/eller citerades i arbetet. 

 

2.3.2 Skapandet av serietidningen 
Arbetet med serietidningen började efter det att eleverna besvarat frågeformuläret en gång. 

Frågorna i formuläret samt hur eleverna svarat låg till grund för vad som togs upp i tidningen. 

Grundtanken med serietidningen var att skapa ett material som lärare i grundskolans tidigare 

år kan använda sig av i undervisningen. Målgrupp var inte bara No-lärare utan även lärare 

med annan utbildning. Lärare i grundskolan idag får ofta undervisa i ämnen som de inte har 

utbildning för och förhoppningsvis kan tidningen fungera som ett stöd.   

 Boken Fysik i vardagen (Hamrin & Norqvist 2005) fungerade som inspirationskälla då 

serietidningen skulle skapas. Boken är skriven i romanform med syftet ”att ge en annan 

läsupplevelse, samt för att nå en målgrupp som inte är så van vid att läsa naturvetenskapliga 

texter (Hamrin & Norqvist 2005:9). Målet med tidningen var därför att skapa ett läromedel 

för dem som inte är vana att läsa naturvetenskapliga texter. Läsning av en faktatext kan ofta 
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mötas av stort motstånd från elever, och då kanske främst svaga läsare. En bok kan för dessa 

elever skapa stort obehag och ångest. En serietidning kan förhoppningsvis vara ett sätt att 

avdramatisera läsningen så att de lättare kan ta till sig vad det står.  

 Bilderna till tidningen ritades på A4-papper och scannades sedan in på datorn där 

bilderna färglades och fotografiska inslag lades till i ett bildbehandlingsprogram. Dessa 

fotografiska inslag bestod i bilder av exempelvis himlakroppar och bakgrundshimmel. 

Bilderna till dessa fotografiska inslag hämtades från internetsidan Wikimedia Commons som 

har bilder som får användas utan ansökning om tillstånd. Inspiration till figurerna hittades i 

bilderboken Resan i rymden skriven och illustrerad av Gunilla Ingves (1990). Anledningen till 

att en pojke och flicka användes i handlingen var att eleverna lättare skulle kunna relatera till 

figurerna och handlingen.  

 Bilderna skrevs sedan ut i A3-format och häftades ihop till en tidning innan de gavs till 

eleverna. De kopior som eleverna fick var i svartvitt då färgkopior kostar mycket. 

Serietidningen ses i bilaga 3. 

 

2.3.3 Elevernas arbete med serietidningen 
Eleverna fick ha tidningen i 12 skoldagar innan eftermätningen gjordes. Då det inte var 

möjligt för mig att närvara och se till att eleverna läste tidningen med jämna mellanrum så 

hjälpte klassens lärare till. Eleverna fick tidningen i läsläxa och de fick möjlighet att läsa den 

under en del lektioner.  

2.4 Analysmetoder 

Då för- och eftermätning var genomförda, dvs. då eleverna besvarat frågeformuläret både före 

och efter det att de haft tillgång till tidningen, sammanställdes resultatet i en rådatatabell med 

svarsalternativen som kolumner där frågorna är rubriker, samt respektive elevs svar som rader 

(se bilaga 4). Detta för att lätt få en överblick över elevernas resultat före och efter. De svar 

som hade samma innebörd sammanfogades till en svarskategori för att minska antalet 

svarskategorier. I resultatdelen lyfts jämförelsen fram fråga för fråga i en löpande text med en 

del tabeller och diagram som stöd. Varje enskild elevs före och efterresultat redovisas också. I 

resultatet har elevernas svar i frågeformuläret lagts samman med informationen som kom 

fram vid intervjuerna. Här nedan kan man i punktform se vad som var syftet med de olika 

frågorna i frågeformuläret som användes vid för- och eftermätningen:  

 

 Fråga 1 fanns med för att se huruvida eleverna har kunskap om vilken form Jorden 

har. 

 Fråga 2 fanns med för att se hur många planeter eleven kan namnet på. 

 Fråga 3 fanns med för att se om eleven ritade solen i centrum 

 Fråga 4 fanns med för att se om eleven har förståelse för Jordens rotation runt 

jordaxeln. 

 Fråga 5 fanns också med för att se om eleven har förståelse för Jordens rotation runt 

jordaxeln. 

 Fråga 6 fanns med för att se om eleven har förståelse för att solen lyser på månen. 

 Fråga 7a fanns med för att se om eleven vet att det är 24 timmar på ett dygn. Fråga 7b 

fanns med för att se om eleven har förståelse för Jordens rotation runt jordaxeln. 

 Fråga 8a fanns med för att för att se om eleven vet att det är 365 dagar på ett år. Fråga 

8b fanns med för att se om eleven har förståelse för Jordens rotation runt solen. 

 Fråga 9a fanns med för att se om eleven vet vilka 4 årstider vi har. Fråga 9b var med 

för att se om eleven kan beskriva olika väder- och temperaturförhållanden samt 

förändringar i växtlighet.  
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 Fråga 10 fanns med för att se om eleven vet att jordaxelns lutning gör att vi har 

årstider. 

 Fråga 11 fanns med för att se om eleven vet att solen är vår närmaste stjärna. 

 Fråga 12 fanns med för att eleven skulle få möjlighet att berätta något som de ansåg 

sig kunna. 

 

Frågorna 1 till 11, med undantag för fråga 2, analyserades såtillvida att svaret endast kunde 

vara rätt eller fel. I fråga 2 visade eleverna sina faktakunskaper kring planeternas namn. 

Gällande fråga 12 redovisas bara huruvida eleverna lämnat någon information eller ej samt 

vilken information de lämnat. 

3 RESULTAT 
 

Arbetets första frågeställning är: 

 

 Visar ett kunskapstest, som genomförs både före och efter att eleverna tagit del av 

materialet, att eleverna tagit till sig budskapet som materialet vill förmedla? 

 

3.1 Jämförelse av hela elevgruppens före- och eftermätning 

I denna första del av resultatet redovisas skillnaderna mellan elevernas svar på för- och 

eftermätningen. Störst vikt har lagts vid hur många som svarat korrekt och hur många som 

inte gjort det. Alla olika svar går att ses i bilaga 4. I denna resultatdel redovisas svaren och 

skillnaderna fråga för fråga. I en del fall redovisas två eller flera frågor i samma stycke då de 

hör samman. De svar som redovisas är resultat från frågeformulären och från intervjuerna. De 

svar som kom fram vid intervjuerna redovisas inte separat utan har sammanvävts med svaren 

från frågeformulären.  

 

3.1.1 Fråga 1: Vi bor på planeten Jorden. Rita och skriv i rutan nedanför hur du 

tror Jorden ser ut. 
Den första uppgiften på det frågeformulär som tilldelades eleverna och som fungerade som 

både för- och eftermätning, löd som följer: Vi bor på planeten Jorden. Rita och skriv i rutan 

nedanför hur du tror Jorden ser ut. Alla elever ritade en rund jord och gjorde markeringar för 

kontinenter både på för- och eftermätningen.  
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Figur 1: Elev fjortons bild av Jorden. 

 

3.1.2 Fråga 2: Vet du några andra planeter? Skriv namnet på dem här nedanför. 

Du får gärna skriva om du vet något speciellt om planeterna. 
På fråga två i formuläret fick eleverna skriva ner om de visste namnet på några andra planeter.  

Här nedan redovisas en tabell som visar det antal planeter som varje elev namngivit på för- 

respektive eftermätningen: 

 
Tabell 1: Det antal planeter varje enskild elev skrivit på fråga 2. 

  
Antal planeter 
före 

Antal planeter 
efter Differens 

Elev 1 2 3+Sedna 2 

Elev 2  1 Sedna ingen 

Elev 3  7 8+Sedna 2 

Elev 4 3+månen 3 -månen 

Elev 5 3 1+Sedna -1 

Elev 6  4+månen 4 -månen 

Elev 7  5+månen 4 -1 och -månen 

Elev 8 5+månen 4 -1 och -månen 

Elev 9  4 5 1 

Elev 10 1+påhittad 2+påhittad 1 

Elev 11 2 5+Sedna 4 

Elev 12 4 6+Sedna 3 

Elev 13 3 1+Sedna -1 

Elev 14  6 5 -1 

Elev 15 2 3+Sedna 2 

Elev 16 3 3+Sedna 1 

 

 

På förmätningen uppgav 4 elever månen som en planet. Ingen elev gjorde det emellertid på 

eftermätningen.  

 

På eftertestet nämnde 9 elever planeten Sedna. I efterhand kom det fram att elevernas 

musiklärare veckan innan eftermätningen talat med dem om denna planet. Sedna är en 

småplanet som ligger 13 miljoner kilometer från solen och upptäcktes år 2003 

(Nationalencyklopedin). 
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3.1.3 Fråga 3: Rita hur du tror att det ser ut bland planeterna i rymden. Skriv 

gärna och förklara till bilden. 
Fråga tre där eleverna skulle rita hur de tror det ser ut i rymden fanns med för att se huruvida 

de ritar solen i centrum eller inte. På förmätningen var det 5 elever som ritade solen i centrum 

och på eftermätningen var det 4 elever.  

 

3.1.4 Fråga 4 och 5: Varför är det ljust på dagen och varför är det mörkt på 

natten? 
På förmätningen var det endast 2 elever (elev 13 och 14) som svarade att det faktum att det är 

ljust på dagen (fråga 4) beror på att Jorden snurrar runt sin egen axel och att vår sida av 

Jorden är mot solen då vi har dag. Dessa elever gav samma svar på eftermätningen men nu 

gav även 10 andra elever detta svar. De elever som svarade naturvetenskapligt korrekt på 

eftermätningen men inte på förmätningen hade då angivit svar så som solen är uppe alt. solen 

lyser.  

 På fråga 5 skulle eleverna skriva varför det är mörkt på natten. Elev 13 och elev 14 som 

svarat korrekt på föregående fråga svarade rätt även på denna på både för- och eftermätning. 

På förmätningen var det ytterligare 2 elever som svarade naturvetenskapligt korrekt (elev 15 

och elev 7). På eftermätningen var det ytterligare 6 elever som svarade att vår sida inte är mot 

solen och att det beror på att Jorden roterar runt sin egen axel.  

 På fråga 4 var det 10 elever fler som svarade korrekt på eftermätningen än det var på 

förmätningen. Alltså en ökning från 12,5% av eleverna till 75% av eleverna.   

 

3.1.5 Fråga 6: Varför ser vi månen på natten? 
På fråga 6 är det naturvetenskapligt korrekta svaret att solen lyser på månen så att vi ser den. 

Detta svar angav 5 elever på förmätningen och på eftermätningen var det 10 elever. Elev 13 

angav detta svar på förmätningen men på eftermätningen svarade eleven: för att vår sida av 

Tellus är vänd mot månen. Vid intervjutillfället förklarade eleven att det beror på att Jorden 

snurrar runt sin egen axel och att då vi ser månen så är vi vänd mot den. 3 till elever angav 

detta svar på eftermätningen men ingen elev gjorde det på förmätningen.  

 

3.1.6 Fråga 7a och b: Hur många timmar är det på ett dygn och vad beror det 

på? 
På förmätningen var det 2 elever (elev 4 och elev 15) som inte visste att det är 24 timmar på 

ett dygn. De svarade istället 12 timmar. På eftermätningen svarade emellertid alla 16 elever 

att det är 24 timmar på ett dygn. På frågan vad det beror på var det många som inte visste eller 

som utelämnade svaret. På förmätningen var det 11 av 16, men på eftermätningen var det 

emellertid bara 5 av 16.  

 På förmätningen var det två elever som gav ett korrekt svar och på eftermätningen var 

det 4 elever. 2 elever (elev 4 och elev 9) skrev, både på för- och eftermätningen, att det är Gud 

som gör att det är 24 timmar på ett dygn. Tre elever skrev på eftermätningen att det beror på 

att Jorden snurrar ett varv runt solen på 24 timmar. Detta svar gav ingen på förmätningen. En 

elev (elev 3) hade på eftermätningen skrivit att det beror på att jordaxeln lutar. 

 

3.1.7 Fråga 8a och b: Hur många dagar är det på ett år och varför är det så? 
Det var många av eleverna som hade faktakunskapen att det är 365 dagar på ett år. På 

förmätningen var det 10 elever som visste det och på eftermätningen hade elevantalet ökat 

med 2 till 12 elever. De elever som inte hade denna kunskap hade på eftermätningen angivit 

svar som var mindre än 365.  
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 Två elever visade vid förmätningen att de hade kunskap om att det är 366 dagar/år då 

det är skottår. På eftermätningen var det ytterligare 2 elever som skrev detta.  

 Svaret på frågan varför det är 365 dagar på ett år var det ingen som visste på 

förmätningen. På eftermätningen var det emellertid 1 elev (elev 16) som skrev det. Denna 

elev hade svarat vet inte på förmätningen. 12 av 16 eleven skrev att de inte visste eller 

utelämnade svaret på förmätningen. På eftermätningen var det 3 elever färre som skrivit att de 

inte visste eller utelämnat svaret.  

 En till elev (elev 11) skrev att Jorden snurrar runt Solen på ett år men skrev samtidigt att 

Jorden snurrar runt sin egen axel på ett år. Denna elev hade emellertid svarat att det är 156 

dagar på ett år.  

 

3.1.8 Fråga 9a och b samt fråga 10: Vilka årstider har vi, hur brukar det vara 

under de olika årstiderna och vad är det som gör att vi har årstider? 
På förmätningen var det 7 elever som hade skrivit alla 4 årstiderna. En elev hade skrivit den 

nuvarande årstiden. 6 elever hade skrivit namnet på våra tolv månader på frågan om vilka 

årstider vi har. En elev (elev 6) hade skrivit 2009, alltså det år vi har och en elev (elev 10) 

hade skrivit vet inte. 

 På eftermätningen var det bara 2 elever (elev 4 och elev 10) som skrev namnen på alla 

månader. Elev 10 som skrev vet inte på förmätningen skrev alltså månadernas namn på 

eftermätningen. Det var 11 elever som skrev alla 4 årstiderna på eftermätningen. Det var de 7 

som gjorde det på förmätningen och ytterligare 4 elever. Dessa fyra hade på förmätningen 

skrivit månadernas namn eller det år vi har nu.  

 Alla utom 4 elever beskrev hur det brukar vara under årstiderna, på både för- och 

eftermätningen, genom att beskriva skillnader i väder, temperatur och växtlighet. De elever 

som inte beskrev hur det brukar vara var elev 6, 10, 11 och 14. Elev 10 och elev 6 skrev vet 

inte på förmätningen. Elev 10 hade svarat vet inte på fråga 9a och elev 6 hade svarat 2009. 

Elev 11 och elev 14 svarade månaderna på fråga 9a vid förmätningen. På fråga 9b skrev de 

namnen på årstiderna.  

 På fråga 10 var det att jordaxeln lutar som avsågs vara det naturvetenskapligt korrekta. 

På förmätningen var det ingen av eleverna som visste detta. På förmätningen var det 9 elever 

som svarade vet inte eller som inte svarade alls på den frågan. På eftermätningen sågs en 

förbättring då bara 2 elever svarat vet inte eller utelämnat svaret. På eftermätningen var det 5 

elever som svarade att vi har årstider för att jordaxeln lutar.  

 

3.1.9 Fråga 11: Vad heter den stjärna som ligger närmast Jorden? 
Solen är vår närmaste stjärna. På förmätningen var det 2 elever som besatt denna kunskap. På 

eftermätningen var det 10 elever. Svarsfördelningen på både för- och eftermätningen visas i 

efterföljande diagram. 
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11. Vad heter den stjärna som ligger närmast Jorden?
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Diagram 1: Procentuell fördelning av elevernas svar vid förmätningen. 
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Diagram 2: Procentuell fördelning av elevernas svar vid eftermätningen. 

 

3.1.10 Fråga 12: Skriv något annat som du vet om rymden och som du vill 

berätta om.  
På förmätningen var det 7 elever som skrev någon ny, relevant information på fråga 12. På 

eftermätningen var det 8 stycken. Vilka som svarade och vad de svarade redovisas i 

efterföljande tabell.  
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Tabell 2: Elevernas svar vid för- och eftermätningen på fråga 12. 

12. Skriv något annat som du vet  

      om rymden och som du vill berätta om 

  före efter 

Elev 1 Rymden är stor Ingen info. 

Elev 2  Ingen Info. Ingen info. 

Elev 3  Big Bang Mars är röd. Vi bor i Vintergatan 

Elev 4 Ingen Info. Ingen info. 

Elev 5 Ingen Info. Mars är röd. Solen är en jättestor stjärna 

Elev 6  Månen är stor och rund Ingen info. 

Elev 7  Ingen Info. Ingen info. 

Elev 8 Ingen Info. Vi har många planeter 

Elev 9  Ingen Info. Det är kallt i rymden 

Elev 10 Ingen Info. Det är svart i rymden 

Elev 11 Vår galax heter vintergatan Det är svart i rymden 

Elev 12 Ett svart hål sugs man in i Det är kallt i rymden 

Elev 13 Allt skapades av Big bang Universum skapades av Big bang 

Elev 14  Ingen Info. Ingen info. 

Elev 15 Ingen Info. Ingen info. 

Elev 16 Solen kommer slockna Ingen info. 

 

Här nedan redovisas, i en tabell, det antal elever som besvarat en fråga naturvetenskapligt 

korrekt vid för- respektive eftermätningen samt eventuell ökning eller minskning. 

 
Tabell 3: Antal elever som besvarat frågan naturvetenskapligt korrekt 

  
Vid 
förmätningen Vid eftermätningen Differens 

Fråga 1 16 16 ingen 

Fråga 2 medel 3,7 st. medel 4,1 st. medel 0,4 st. 

Fråga 3 5 4 -1 

Fråga 4 2 12 10 

Fråga 5 4 10 6 

Fråga 6 5 10 5 

Fråga 7a 14 16 2 

Fråga 7b 2 4 2 

Fråga 8a 10 12 2 

Fråga 8b 0 1 1 

Fråga 9a 7 11 4 

Fråga 9b 12 12 ingen 

Fråga 10 0 5 5 

Fråga 11 2 10 8 

 

På frågorna 1 och 9b var det ingen skillnad mellan för- och eftermätningen. På fråga 3 var det 

en elev mindre som ritade solen i centrum på eftermätningen än vad det var på förmätningen. 

Den elev som ritade en sol i centrum på förmätningen men inte på eftermätningen ritade 

istället massor av stjärnor mot en svart bakgrund.  

 I övrigt förbättrades resultatet på alla frågor. På fråga 4 syntes den största differensen då 

det korrekta antalet svar gick från 2 till 12. Även på fråga 11 var det en stor differens då det 

vid förmätningen var 2 elever som svarade naturvetenskapligt korrekt och på eftermätningen 

var det 10.  
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 Fråga 12 syns inte i ovanstående tabell då den frågan fanns med för att eleven skulle få 

möjlighet att berätta något som de ansåg sig kunna. 

3.2 Jämförelse av enskild elevs för- och eftermätning 

Här redovisas varje elevs förbättring eller försämring vad gäller antal korrekta svar på 

frågorna 1 till 11 med undantag för fråga 2 och 3 som behandlas separat. Fråga 2 redovisas 

genom att det antal planeter som eleven namngivit på för- respektive eftermätningen 

presenteras. Fråga 3 nämns bara då eleven ritat en sol i centrum. Fråga 12 utelämnades i 

denna redovisning. Resultatet för varje elev är en sammanvävning av svaren från 

frågeformuläret och från intervjun.  

 

3.2.1 Elev 1:s resultat  
På förmätningen hade elev ett 5 korrekta svar och hade lämnat tomt eller svarat vet inte på 4 

frågor. På eftermätningen hade elev ett 9 korrekta svar och hade lämnat tomt eller svarat vet 

inte på 3 frågor. Elev ett hade alltså 4 fler rätt på eftermätningen än på förmätningen. 

  På fråga 2 där eleven skulle skriva namn på andra planeter så skrev elev 1 få planeter 

både på för- och eftermätningen. På fråga 3 där eleven skulle rita hur det ser ut i rymden 

ritade eleven en sol, stjärnor och planeter på förmätningen men på eftermätningen 

utelämnades solen.  

  

3.2.2 Elev 2:s resultat  
På förmätningen hade elev två 3 korrekta svar och hade lämnat tomt eller svarat vet inte på 4 

frågor. På eftermätningen hade elev två 3 korrekta svar och hade lämnat tomt eller svarat vet 

inte på 1 fråga. Elev 2 hade rätt på samma frågor på eftermätningen som på förmätningen. På 

fråga 2 där eleven skulle skriva namn på andra planeter så skrev elev 2 endast en planet både 

på för- och eftermätningen.  

 

3.2.3 Elev 3:s resultat 
På förmätningen hade elev tre 5 korrekta svar och hade lämnat tomt eller svarat vet inte på 2 

frågor. På eftermätningen hade elev tre 10 korrekta svar och hade inte lämnat tomt eller svarat 

vet inte på någon fråga. Elev tre hade alltså dubbelt så många rätta svar på eftermätningen 

jämfört med förmätningen.  

 På fråga 2 där eleven skulle skriva namn på andra planeter så skrev elev tre 7 planeter på 

förmätningen och 9 planeter, inklusive Sedna, på eftermätningen.  

  

3.2.4 Elev 4:s resultat  
På förmätningen hade elev fyra 2 korrekta svar och hade lämnat tomt eller svarat vet inte på 1 

fråga. På eftermätningen hade elev fyra 6 korrekta svar och hade lämnat tomt eller svarat vet 

inte på 1 fråga. Elev fyra hade alltså 4 fler rätt på eftermätningen jämfört med förmätningen. 

 På fråga 2 där eleven skulle skriva namn på andra planeter så skrev elev fyra 3 planeter 

samt månen på förmätningen. På eftermätningen skrev elev fyra namnet på de tre planeter hon 

skrivit tidigare, men skrev inte månen. På fråga tre där uppgiften var att rita hur man tror det 

ser ut i rymden, ritade eleven en sol i centrum på eftermätningen, vilket eleven inte gjorde på 

förmätningen. 

 Elev fyra var en av de elever som skrev att Gud var förklaringen på många frågor. Gud 

hade ex. bestämt att det är 24 timmar på ett dygn. Eleven lämnade svaret Gud både på för- 

och eftermätningen.  
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3.2.5 Elev 5:s resultat  
På förmätningen hade elev fem 3 korrekta svar och hade lämnat tomt eller svarat vet inte på 3 

frågor. På eftermätningen hade elev fem 7 korrekta svar och hade lämnat tomt eller svarat vet 

inte på 1 fråga. På fråga 2 där eleven skulle skriva namn på andra planeter så skrev elev fem 3 

planeter på förmätningen och 2 planeter, inklusive Sedna, på eftermätningen.  

  

3.2.6 Elev 6:s resultat  
På förmätningen hade elev sex 2 korrekta svar och hade lämnat tomt eller svarat vet inte på 4 

frågor. På eftermätningen hade elev sex 4 korrekta svar och hade lämnat tomt eller svarat vet 

inte på 2 frågor. Elev sex hade därmed dubbelt så många rätt på eftermätningen jämfört med 

förmätningen. 

 På fråga 2 där eleven skulle skriva namn på andra planeter så skrev elev sex 4 planeter 

samt månen på förmätningen och 4 planeter och utelämnade månen på eftermätningen.  

  

3.2.7 Elev 7:s resultat 
På förmätningen hade elev sju 6 korrekta svar och hade lämnat tomt eller svarat vet inte på 2 

frågor. På eftermätningen hade elev sju 8 korrekta svar och hade inte lämnat tomt eller svarat 

vet inte på någon fråga. Elev sju hade därmed 2 fler rätt på eftermätningen jämfört med 

förmätningen. 

 På fråga 2 där eleven skulle skriva namn på andra planeter så skrev elev sju 5 planeter 

samt månen på förmätningen och 4 planeter och utelämnade månen på eftermätningen. På 

fråga där eleven skulle rita hur han tror det ser ut i rymden ritade han en sol i centrum på 

förmätningen men inte på eftermätningen. På eftermätningen ritade han istället massor av 

stjärnor med en svart bakgrund. 

  

3.2.8 Elev 8:s resultat 
På förmätningen hade elev åtta 5 korrekta svar och hade lämnat tomt eller svarat vet inte på 5 

frågor. På eftermätningen hade elev åtta 7 korrekta svar och hade lämnat tomt eller svarat vet 

inte på 2 frågor. Elev åtta ökade alltså med 2 antal korrekta svar.  

 På fråga 2 där eleven skulle skriva namn på andra planeter så skrev elev åtta 4 planeter 

samt månen på förmätningen och 5 planeter och utelämnade månen på eftermätningen. På 

eftermätningen visade eleven kunskap om att det är 366 dagar på ett år då skottår infaller.  

 

3.2.9 Elev 9:s resultat 
På förmätningen hade elev nio 3 korrekta svar och hade inte lämnat tomt eller svarat vet inte 

på någon fråga. På eftermätningen hade elev nio 5 korrekta svar och hade lämnat tomt eller 

svarat vet inte på 1 fråga. Elev nio hade alltså 2 fler rätt på eftermätningen jämfört med 

förmätningen.   

 På fråga 2 där eleven skulle skriva namn på andra planeter så skrev elev nio 4 planeter 

på förmätningen. På eftermätningen skrev elev nio namnen på 5 planeter. 

 Elev nio skrev att Gud var förklaringen på många frågor. Gud hade ex. bestämt att det är 

24 timmar på ett dygn och att vi har årstider. Eleven lämnade svaret Gud både på för- och 

eftermätningen.  

  

3.2.10 Elev 10:s resultat 
På förmätningen hade elev tio 3 korrekta svar och hade lämnat tomt eller svarat vet inte på 4 

frågor. På eftermätningen hade elev tio 7 korrekta svar och hade inte lämnat tomt eller svarat 

vet inte på någon fråga. Elev tio hade alltså 4 fler rätt på eftermätningen jämfört med 

förmätningen.   
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 På fråga 2 där eleven skulle skriva namn på andra planeter så skrev elev tio 1 planet 

samt en påhittad på förmätningen. På eftermätningen skrev elev tio namnen på 2 planeter och 

en påhittad. Det påhittade namnet var Septurnus. På fråga tre där uppgiften var att rita hur 

man tror det ser ut i rymden, ritade eleven en sol i centrum på både för- och eftermätningen. 

 

3.2.11 Elev 11:s resultat 
På förmätningen hade elev elva 2 korrekta svar och hade lämnat tomt eller svarat vet inte på 1 

fråga. På eftermätningen hade elev elva 6,5 korrekta svar och hade inte lämnat tomt eller 

svarat vet inte på någon fråga. Det halva rätta svaret bestod i att eleven skrivit att vi har den 

årsräkning vi har beror på att Jorden snurrar runt solen men samtidigt att den snurrar runt sin 

egen axel på samma tid. Elev tio hade 4,5 fler rätt på eftermätningen jämfört med 

förmätningen.   

 På fråga 2 där eleven skulle skriva namn på andra planeter så skrev elev elva 2 planeter 

på förmätningen. På eftermätningen skrev elev elva namnen på 6 planeter, inklusive Sedna.  

  

3.2.12 Elev 12:s resultat 
På förmätningen hade elev tolv 6 korrekta svar och hade inte lämnat tomt eller svarat vet inte 

på någon fråga. På eftermätningen hade elev tolv 10 korrekta svar och hade inte heller denna 

gång lämnat tomt eller svarat vet inte på någon fråga. Elev tolv hade därmed 4 fler rätt på 

eftermätningen jämfört med förmätningen. På eftermätningen visade eleven kunskap om att 

det är 366 dagar på ett skottår.  

 På fråga 2 där eleven skulle skriva namn på andra planeter så skrev elev tolv 4 planeter 

på förmätningen och 7 planeter, inklusive Sedna, på eftermätningen.  

 

3.2.13 Elev 13:s resultat 
På förmätningen hade elev tretton 9 korrekta svar och hade lämnat tomt eller svarat vet inte på 

en fråga. Eleven lämnade 9 korrekta svar även på eftermätningen och svarade vet inte på 

samma fråga som på förmätningen. En av de frågor eleven svarat korrekt på vid förmätningen 

svarade eleven fel på vid eftermätningen. En fråga som inte besvarats korrekt vid 

förmätningen besvarades korrekt vid eftermätningen. I övrigt var det samma frågor som 

eleven svarade korrekt på.  

 På fråga 2 där eleven skulle skriva namn på andra planeter så skrev elev tretton 3 

planeter på förmätningen och 2 planeter, inklusive Sedna, på eftermätningen. På fråga tre där 

uppgiften var att rita hur man tror det ser ut i rymden, ritade eleven en sol i centrum på både 

för- och eftermätningen.  

  

3.2.14 Elev 14:s resultat 
På förmätningen hade elev fjorton 7 korrekta svar och hade lämnat tomt eller svarat vet inte 

på 2 frågor. På eftermätningen hade elev fjorton 9 korrekta svar och hade lämnat tomt eller 

svarat vet inte på 3 frågor. Elev fjorton hade alltså två fler rätta svar på eftermätningen jämfört 

med förmätningen.  

 På fråga 2 där eleven skulle skriva namn på andra planeter så skrev elev fjorton 6 

planeter på förmätningen och 5 planeter på eftermätningen. På fråga tre där uppgiften var att 

rita hur man tror det ser ut i rymden, ritade eleven en sol i centrum på både för- och 

eftermätningen.  

  

3.2.15 Elev 15:s resultat 
På förmätningen hade elev femton 4 korrekta svar och hade lämnat tomt eller svarat vet inte 

på 5 frågor. På eftermätningen hade elev femton 7 korrekta svar och hade lämnat tomt eller 
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svarat vet inte på 2 frågor. Elev femton hade alltså 3 fler rätta svar på eftermätningen jämfört 

med förmätningen.  

 På fråga 2 där eleven skulle skriva namn på andra planeter så skrev elev femton 2 

planeter på förmätningen och 4 planeter på eftermätningen, inklusive Sedna. 

 

3.2.16 Elev 16:s resultat 
På förmätningen hade elev sexton 8 korrekta svar och hade lämnat tomt eller svarat vet inte på 

3 frågor. På eftermätningen hade elev fjorton 12 korrekta svar och hade inte lämnat tomt eller 

svarat vet inte på någon fråga. Elev sexton hade alltså 4 fler rätta svar på eftermätningen 

jämfört med förmätningen.  

 På fråga 2 där eleven skulle skriva namn på andra planeter så skrev elev sexton 3 

planeter på både för- och eftermätningen. På fråga tre där uppgiften var att rita hur man tror 

det ser ut i rymden, hade eleven emellertid ritat 8 planeter och namngivit dem. Eleven ritade 

en sol i centrum på både för- och eftermätningen.  

 

Här nedan sammanfattas alla elevers före- och efterresultat vad gäller antalet 

naturvetenskaplig korrekta svar på frågorna 1-11 med undantag för fråga 2 och fråga 3. 
 

Tabell 4: Elevernas för och efterresultat 

  
Antal korrekta svar på 
förmätningen 

Antal korrekta 
svar på 
eftermätningen Differens 

Elev 1 5 9 4 fler 

Elev 2  3 3 ingen 

Elev 3  5 10 5 fler 

Elev 4 2 6 4 fler 

Elev 5 3 7 4 fler 

Elev 6  2 4 2 fler 

Elev 7  6 8 2 fler 

Elev 8 5 7 2 fler 

Elev 9  3 5 2 fler 

Elev 10 3 7 4 fler 

Elev 11 2 6,5 4,5 fler 

Elev 12 6 10 4 fler 

Elev 13 9 9 ingen 

Elev 14  7 9 2 fler 

Elev 15 4 7 3 fler 

Elev 16 8 12 4 fler 

 

 14 av 16 elever, alltså 87,5% av eleverna hade ett bättre resultat på eftermätningen än på 

förmätningen. 

 

Arbetets andra frågeställning är: 

 Vilka reaktioner väcker materialet hos lärare och elever som tagit del av det? 

3.3 Elevernas kommentarer till serietidningen 

Eleverna fick skriva på frågeformuläret vad de tyckte om serietidningen. Deras svar redovisas 

här nedanför i en tabell. I tabellen står även att läsa hur många gånger eleven uppgivit att de 

läst serietidningen. 
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Tabell 5: Elevernas kommentarer till tidningen, samt hur  

många gånger de läst den. 

  Kommentar till tidningen Läst antal gånger 

Elev 1 Hade inte kommenterat  1 

Elev 2  Bra och spännande flera gånger 

Elev 3  fina bilder, den var väl bra. 3 

Elev 4 Bra 2 

Elev 5 Bra 1 

Elev 6  Det var roligt 2 

Elev 7  Jättebra 1 

Elev 8 Inte kommenterat 0 

Elev 9  Rolig och klurig 1 

Elev 10 Bra 3 

Elev 11 Bra 3 

Elev 12 Bra 1 

Elev 13 Tråkig 1 

Elev 14  Fina bilder och den var bra 1 

Elev 15 Jättebra 3 

Elev 16 Sådär 3 

 

Elev ett hade inte kommenterat tidningen men hade skrivit att det var roligt att arbeta med 

rymden. Elev elva hade skrivit att tidningen var bra för att man fick lära sig om rymden. Elev 

tretton uppgav att hon läst serietidningen 1 gång och att hon tyckte den var tråkig. Vid 

intervjun talade eleven om att hon hade önskat att serietidningen varit mer spännande och mer 

fantasi. När det var fakta som skulle läras in skulle det emellertid vara verklighetsbaserat så 

att man lär sig rätt. 

3.4 Tre lärares kommentarer till serietidningen 

Tre lärare fick tillgång till serietidningen för att de skulle kunna sätta sig in i den och skriftligt 

kommentera. Två av lärarna är utbildade Sv/So-lärare mot grundskolans tidigare år och den 

tredje är Ma/No-lärare mot grundskolans tidigare år. De tre lärarna kallas 1,2 och 3. 

  

Lärare 1 som är utbildat Sv/So-lärare skrev: 

”Du har verkligen lyckats med en intressant och spännande berättelse där de viktigaste/mest 

grundläggande fakta gestaltas på ett enkelt och tydligt sätt. Jag tror denna tidning kommer 

uppfylla det tänkta målet; dvs. att läsarna genom detta medel får en god förutsättning att få 

kännedom om och inblick i hur rymden fungerar.”  

 Lärare 1 tyckte att figurernas ansiktsuttryck, den lilla ekorren som dyker upp då och då 

gör historien levande. Lärare 1 skriver att serietidningen är väldigt genomarbetad och att den 

säkerligen kommer inbringa både nytta och nöje. Lärare 1 skulle gärna se en del 2 där Moa 

och Leo lär oss om exempelvis evolutionen eller fotosyntesen. Positivt med tidningen, menar 

lärare 1, är att eleverna kan ta med sig den hem och läsa den om och om igen kanske 

tillsammans med familjen. Lärare 1 skrev även att det är bra för man som lärare får en inblick 

i att det inte alls behöver vara svårt att förklara rymden till en början. 

  Lärare 2 som är utbildat Ma/No-lärare skrev: 

”Moa och Leo lär sig om rymden kan användas som ett läromedel för både stora och små. 

Serien är skriven på ett trevligt och lättförståeligt sätt. Den innehåller mycket bra fakta om 

rymden och många fina bilder. Bra att det är fokus på jordaxelns lutning. Har man förstått att 

jordaxeln lutar så har man "knäckt koden" om varför årstiderna ändras.” 

 Lärare 2 skrev att det syntes att det mycket jobb nedlagt på serietidningen. Lärare 2 

undrade emellertid varför det skrivits med enbart versaler i serietidningen. 
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 Lärare 3, som var deltagande elevers klasslärare, skrev att det var en lagom längd på 

serietidningen. Barn vill gärna ha korta berättelser i de lägre åldrarna. Lärare 3 skriver: 

”Tidningen, som läromedel, tilltalar mig som lärare och i ännu högre grad mina elever. 

Föräldrar har även lämnat positiva kommentarer om tidningen”. Lärare 3 menar att ”figuren” i 

Moa och Leo lär sig om rymden är tidsenlig, då den är klädd som eleverna och tillför 

serietidningen lite ”science fiction”. Lärare 3 kommenterar också att texten är skriven med 

endast versaler. Detta var något som Lärare 3 fann som något positivt då det enligt henne 

underlättar för den svaga läsaren och nybörjaren. Att bilderna inte var i färg såg Lärare 3 inte 

som någon direkt nackdel då eleverna på så vis kunde färglägga själva. Precis som Lärare 1 så 

efterfrågar Lärare 3 en del 2 som behandlar något annat område.  

4 DISKUSSION 
I denna diskussion diskuteras resultatet och metoden och förslag på vidare forskning ges. 

Särskilt intressanta resultat från några av enkätfrågorna lyfts fram. 

 Alla utom två elever besvarade ett större antal av frågorna naturvetenskapligt korrekt på 

eftermätningen än på förmätningen. De två eleverna hade samma resultat vid för- och 

eftermätningen. Alltså presterade 87,5 % av eleverna bättre vid eftermätningen än vid 

förmätningen. Arbetets första frågeställning är: Visar ett kunskapstest, som genomförs både 

före och efter att eleverna tagit del av materialet, att eleverna tagit till sig budskapet som 

materialet vill förmedla? Att alla elever utom två förbättrade sitt resultat efter att ha haft 

tillgång till serietidningen tyder på att eleverna har tagit till sig undervisningsmaterialets 

budskap och att utvärderingen av elevernas kunskaper visar det.  Andra yttre faktorer kan 

emellertid ha påverkat elevernas resultat. Eleverna kan ha inhämtat ny kunskap från andra 

håll. Ett exempel på det visade sig i denna utvärdering. På eftermätningen var det nio elever 

som skrev ner planeten Sedna på fråga 2. En kort tid efter eftermätningen kom det fram att 

klassens musiklärare talat med eleverna om planeten Sedna. Säljö och Wyndhamn (2002) 

menar att den vikigaste mekanismen vid förmedling av kunskap är kommunikation, i form av 

tal, skrift eller bild, som ingår i mänskliga verksamheter. I detta fall hade kunskap förmedlas 

muntligt och många av eleverna hade tagit till sig av kunskapen.  

 I serietidningen förmedlas kunskap både via bild och via text. Ekvall (1995) skriver att 

bilder både kan underlätta förståelsen och väcka intresset. Jag tror att serietidningens bilder 

underlättade för eleverna att ta till sig den kunskap som förmedlas. Bilderna kan emellertid 

också påverkat eleverna. Fråga 3 var den enda fråga som färre elever besvarade på ett 

naturvetenskapligt korrekt sätt vid eftermätningen än vid förmätningen. Syftet med fråga 3, 

där eleverna ombads rita hur de tror att det ser ut i rymden, var att jag ville se huruvida de 

ritade en sol i centrum eller inte. På serietidningens sista sida kunde eleverna ta del av en 

ramsa. ”Figuren” i serietidningen berättar att det är en ramsa som kan hjälpa oss att komma 

ihåg i vilken ordning planeterna ligger från solen. I tidningen talar ”figuren” också om att 

Jorden har en omloppsbana kring solen. I övrigt är det inget i tidningen som poängterar att 

solen ligger i centrum. Det var några elever som ritade sol och planeter på förmätningen men 

som ritade stjärnor mot en svart bakgrund på eftermätningen. En av dessa elever hade ritat en 

sol i centrum på förmätningen. Kanske hör denna förändring samman med att det förekommer 

bilder i serietidningen med stjärnor mot en svart bakgrund då ”figuren” talar om rymden. 

Hade tidningen innehållit en bild över vårt solsystem med solen i centrum så kanske fler 

elever hade ritat så. De bilder och den information som fanns var inte tillräcklig för att 

eleverna skulle rita en sol i centrum.  

 Alla elever ritade en rund jord. Även i tidigare genomförda undersökningar visste i stort 

sätt alla elever att Jorden är sfärisk (Hannust & Kikas, 2006; Andersson, 2001; Sharp & 

Sharp, 2007; Lindner, 1997; Schoultz, Säljö & Wyndhamn 2001). Andersson (2001) menar 

att barn före 7-8 års ålder ofta uppfattar Jorden som platt eller som ett klot omgiven av en 
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rymd där vi lever i klotet på en platt yta. Barn i åldrarna 12-14 år uppfattar ofta Jorden som ett 

fast klot och att människor bor över hela klotet. Hannust och Kikas (2006) skrev att många 

elever liknade Jorden vid en boll. Detta skrev även några av de elever som deltog i denna 

undersökning. Jorden liknades också vid ett klot (se figur 1, s.11).  

 Vid förmätningen var det 4 elever som listade månen som en planet. Det var intressant 

att se att ingen gjorde det på eftermätningen. Det tas inte upp i tidningen att månen inte är en 

planet utan en satellit. Det som tas upp i tidningen är att månen inte är en stjärna och att den 

inte lyser av sig själv. Trots det ändrade 4 elever sin föreställning om att månen är en planet. 

Anledningen till detta kan det bara spekulera i då detta inte var något som uppmärksammades 

tidigare och därför inte kunde tas upp vid intervjutillfället. Kanske var det någon yttre faktor 

som påverkat eleverna. 

 På fråga 4, där eleverna ombads skriva varför det är ljust på dagen, var det 2 elever på 

förmätningen och 12 elever på eftermätningen som angav det naturvetenskapligt korrekta 

svaret. De elever som svarade naturvetenskapligt korrekt på eftermätningen men inte på 

förmätningen hade då angivit svar så som solen är uppe alt. solen lyser. Dessa svar skulle jag 

vilja säga bygger på det vi ser och kan därför ses som beskrivande.  Det var en väldigt stor 

ökning vad gäller antal elever som besvarade frågan korrekt. Även på fråga 5, som även den 

handlar om Jordens rotation kring sin egen axel var ökningen stor. Det tyder på att eleverna 

tog till sig det som stod i serietidningen kring Jordens rotation kring jordaxeln.  

 Arbetets andra frågeställningar är: Vilka reaktioner väcker materialet hos lärare och 

elever som tagit del av det? De kommentarer till serietidningen som eleverna och lärare gav 

var övervägande positiva. En elev tyckte att serietidningen var tråkig och hon efterfrågade 

med fantasi och spänning. Att övriga elever enbart skrev positiva saker kan bero på att de inte 

vågade skriva något negativt. Även om jag klargjorde att de skulle skriva precis som de tyckte 

tror jag att det inte alltid så lätt att ge kritik till någon man känner. Allra helst inte att som 

barn ge kritik till en vuxen. 

 Lärare 2 frågade varför jag valt att skriva med endast versaler i serietidningen. Även 

Lärare 3 kommenterade valet av att skriva med enbart versaler. Lärare 3 såg det som något 

positivt och menade att det underlättar för svaga läsare och nybörjare. Strömquist (1995:7) 

skriver att: 
Det språk som eleverna möter i sina läroböcker påverkar inte bara deras val av 

inlärnings- och lässtrategier, det ger också mönster och förebilder för deras eget 

skrivande. Det säger sig självt att vi måste ställa höga krav på sådant språk. Det 

skall inte bara vara lättläst och begripligt; det måste också vara föredömligt i 

många andra avseenden. Det måste vara intresseväckande, vitalt och varierande. 

Och det måste följa gängse skrivkonventioner. 

 

I och med att jag skriver med bara versaler i serietidningen så följer jag antagligen inte till 

fullo vedertagna skrivkonventioner, men det var ett aktivt val från min sida. Detta då en del i 

mitt syfte med tidningen var att rikta mig mot svaga läsare och läsare som inte är vana vid att 

läsa naturvetenskapliga texter. Jag är nämligen, precis som Lärare 3, av den uppfattningen att 

svaga läsare och elever som ännu inte riktigt knäckt ”läskoden” har lättare att läsa enbart 

versaler. Liberg (2007) skriver att barns som kan de flesta av de stora bokstäverna vid 

skolstarten har mycket goda förutsättningar för att lyckas i sin läsinlärning under skolans 

första år. Min tanke var därför att genom att använda enbart versaler gynna de elever som inte 

kommit så långt i sin läsutveckling. Det skulle vara intressant att undersöka huruvida mitt 

antagande håller. Dvs. undersöka om serietidningens budskap når fler svaga läsare då texten 

är skriven med bara versaler.  

 Utvärderingen av undervisningsmaterialet Moa och Leo lär sig om rymden var relativt 

liten i omfång vad gäller antalet deltagare i undersökningen. ”Ingen praktik är heller den 

andra lik vilket medför att de resultat som uppnås i en praktik inte heller är överförbara till en 
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annan” (Rönnerman 2004:15). Detta arbeta kan därför inte ses som generaliserbart. Det kan 

däremot ses som en förstudie. För att utvärdera undervisningsmaterialet ordentligt bör en mer 

ingående studie göras där man jämför materialet med konventionellt material.  

 Frågeformulären besvarades av alla elever vid samma tillfälle under samma former vid 

både för- och eftermätning. Intervjuerna skedde i ett rum som var känt av eleverna sedan 

tidigare och alla elever intervjuades under samma dag. Detta för att eftersträva en hög 

reliabilitet.  

 De frågor som användes i undersökningen visade sig vara ganska svåra att analysera. 

Hade det funnits svarsalternativ hade analysarbetet underlättats väldigt mycket. Detta 

alternativ valdes emellertid bort då jag trodde att elevernas egna tankar inte skulle komma 

fram på samma sätt då. En nackdel med att ha öppna frågor, där eleven själv ska skriva sitt 

svar, visade sig vara att eleverna inte orkade skriva eller hade svårt att uttrycka sig i skrift. 

Många svar som angivits i frågeformulären var svårtolkade men efter intervju klargjordes 

svaren.  

 En elev missuppfattade fråga 9a på både för- och eftermätningen. Frågan löd: Vilka 

årstider har vi? Men eleven måste ha läst vilken årstid har vi. Eleven svarade nämligen enbart 

höst som var den dåvarande årstiden.  

 Hade det varit praktiskt möjligt för mig att se till att eleverna läst serietidningen oftare 

så tror jag att resultatet hade blivit bättre och mer tillförlitligt. Eleverna fick uppge hur många 

gånger de läst serietidningen och alla uppgav ett relativt lågt antal. Detta trots att de haft 

serietidningen i läsläxa och att de fått möjlighet på en del lektioner. Hade det varit i min egen 

verksamhet, i min klass, som undervisningsmaterialet skulle utvärderas så hade det varit 

lättare att kontrollera att eleverna använde materialet. 

 Många forskare menar att det är svårt att få elever att lämna sina föreställningar 

(Dimenäs & Sträng Haraldsson, 1996; Osborne, 1996; Andersson, 1989; Schoultz, 2002). De 

menar att elever håller fast vid sina föreställningar för att de är användbara i deras vardag. Det 

räcker inte med att ge eleverna ett nytt begrepp eller förklaring för att de ska lämna sina 

föreställningar utan de måste själva bygga upp begreppen och finna dem användbara. Många 

gånger lämnar de inte sina föreställningar ens efter undervisning. Detta resonemang finner sin 

grund i socialkonstruktivismen där varje individ konstruerar sin egen kunskap. 

Socialkonstruktivistisk forskning har exempelvis visat att elever stöder sig på sin förförståelse 

då de ställs inför nya problem och att de tar itu med nya problem genom att följa sina gamla 

tankemönster även om det resulterar i en felaktig utgång (Arfwedson & Arfwedson 2002).   

”Generella forskningsresultat kan vara bra att relatera till men det är inte säkert att 

problematiken uppenbarar sig i den egna praktiken” (Rönnerman 2004:15). I denna 

undersökning var det många elever som inte svarade lika på för- respektive eftermätningen. 

Kanske hade de inte så mycket föreställningar kring det som efterfrågades eller så insåg de att 

de inte var hållbara och övergav dem därför. En föreställning som två elever höll fast vid var 

emellertid att Gud har bestämt vår tideräkning och årstider. De två eleverna lämnade Gud som 

svar både på för- och eftermätningen.  Det hade varit intressant att göra en ny mätning vid ett 

senare tillfälle för att se om de elever som lämnat sina föreställningar, vid den eftermätning 

som gjordes, gått tillbaka till sina tidigare föreställningar. Dimenäs och Sträng Haraldsson 

(1996) menar att om eleverna endast får läsa texter och svara på frågor i undervisningen 

tenderar att inte ha förståelse för den vetenskapliga förklaringsmodellen. Eleverna lär sig 

endast faktakunskaper och tycks efter en tid ha kvar sin tidigare vardagsföreställning. Min 

förhoppning är emellertid att det faktum att undervisningsmaterialet innehåller bilder 

underlättar elevernas förståelse.  

 Andersson (2001) skriver att den vanligast förekommande förklaringen bland elever i 

åldrarna 9-16 år är att årstiderna kommer av att avståndet mellan solen och Jorden varierar. 

En del elever valde att förklara avståndsvariationen med att jordaxeln lutar. I denna 
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undersökning undersöktes inte huruvida eleverna trodde att jordaxelns lutning gjorde att 

avståndet mellan solen och Jorden varierade. Eleverna informerades inte heller kring 

strålbegreppet och att lutningen gör att olika areor av jordklotet mottar olika mängd 

strålningsenergi. Det var endast faktakunskapen att jordaxelns lutning gör att vi har årstider 

som skulle förmedlas till eleverna via serietidningen. Att till fullo förstå varför vi har årstider 

kräver mycket av eleverna och är alltför abstrakt och teoretiskt för att förstå i skolår 3.  

 
Att förstå detta kräver en hel del av eleverna. De måste ha ett strålbegrepp och 

kunskaper om att jorden går i en nästan cirkulär bana runt solen, samt att 

jordaxeln lutar och att denna lutning inte ändras. Vidare behövs en känsla för 

avstånd i planetsystemet - den långa distansen till solen gör att de strålar som 

träffar jorden praktiskt taget är parallella. Denna insikt underlättar förståelse av 

relationen mellan den energi som en given yta mottar och den vinkel under 

vilken strålningen infaller. 

(Andersson 2001:28f) 

 

 Dimenäs och Haraldsson Sträng (1996) menar att elever utvecklar begrepp om 

företeelser, händelser och saker i vardagen utifrån sin sociala och kulturella omgivning. 

”Denna kunskap bygger till största delen på egna upplevelser, erfarenheter och tolkningar av 

andras erfarenheter som man fått ta del av i olika sociala sammanhang” (Dimenäs och 

Haraldsson Sträng 1996:47). Ett förslag till vidare arbete kan därför vara att jämföra tankar 

om Jordens plats i universum etc. mellan olika kulturer alt. religioner. Det kan t.ex. ske på en 

multinationell skola med ett större upptagningsområde. Då skulle undervisningsmaterialet 

också kunna testas i en mer representativ grupp. Ett annat förslag till vidare forskning kan 

vara att testa huruvida undervisningsmaterialet bäst passar elever som kan klassas som 

teoretiker eller de som kan klassas som praktiker. För en praktiker är det lättast att lära sig om 

han eller hon får vara aktiv och själv undersöka saker. Kanske skulle serietidningen därför 

bäst passa teoretiker. En större grupp lärare kan också få utvärdera undervisningsmaterialet 

för att på så vis få ett mer generaliserbart resultat. Lärare kan arbeta med materialet i klassen 

och utvärdera elevernas kunskapsutveckling. Det är viktigt att lärare testar materialet på sina 

elever och är lyhörda för deras åsikter. Materialet ska i första hand passa elever, inte lärare. 
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6 BILAGOR 

Bilaga 1 - Informationsbrev till föräldrar/vårdnadshavare 

 

Madelene Sundell Handledare vid Högskolan i Gävle: 

xxxxxxxxx xx x Jenny Ivarsson 

xxx xx xxxxxxx xxx-xxxxxx 

xxx-xxx xx xx xxxxxx@xxx.xx 

xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx 

 

Hej! 

Jag heter Madelene Sundell och läser sista terminen på lärarutbildningen vid Högskolan i 

Gävle. Denna termin ska jag skriva ett examensarbete i naturvetenskap och planerar att 

genomföra det på XXXXX skola. 

 

Det jag vill undersöka är om ett undervisningsmaterial, framtaget av mig, kan utveckla 

elevernas kunskaper inom ämnet astronomi. Jag vill utföra detta arbete i år 3 och behöver 

därför Ert godkännande att Ert barn får delta i min undersökning. Jag kommer börja med att 

låta deltagande elever besvara en enkät och sedan får de vid ett antal tillfällen arbeta med mitt 

material innan de får besvara samma enkät igen. Därefter kommer jag eventuellt göra 

kompletterande intervjuer med några elever.  

 

Undersökningen avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen. Alla 

uppgifter som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt. Varken skolans eller elevernas 

namn kommer att nämnas i examensarbetet. Det material jag samlar in kommer att arkiveras 

på Högskolan i Gävle i ett år innan det förstörs under ordnade former.  

 

Om du har frågor angående mitt examensarbete kontakta gärna mig eller min handledare vid 

Högskolan i Gävle. 

 

Fyll i talongen nedan och sänd tillbaka den till skolan med Ert barn så snart som möjligt. 

Dock senast 5/10 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Madelene Sundell 

 

___________________________________________________________________________ 

 

              Jag tillåter att mitt barn deltar i undersökningen   

 

              Jag tillåter inte att mitt barn deltar i undersökningen 

 

Barnets namn:_______________________________________________________________ 

 

Förälder/Vårdnadshavares underskrift:____________________________________________ 
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Bilaga 2 - Frågeformuläret 

 

Försök svara på alla frågor så gott du kan.  

 

Du får gärna rita också om du tycker det är svårt att förklara med ord.  

 

Namn: ________________________________ 

 

1. Vi bor på planeten Jorden. Rita och skriv i rutan nedanför hur du tror 

Jorden ser ut. 
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2. Vet du några andra planeter? Skriv namnet på dem här nedanför. Du får 

gärna skriva om du vet något speciellt om planeterna. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Rita hur du tror att det ser ut bland planeterna i rymden. Skriv gärna 

och förklara till bilden. 
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4. Varför är det ljust på dagen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Varför är det mörkt på natten? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Varför ser vi månen på natten? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7. a) Hur många timmar är det på ett dygn?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Vad beror det på? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. a) Hur många dagar är det på ett år?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Beskriv varför det är så. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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9. a) Vilka årstider har vi?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Beskriv hur det brukar vara under de olika årstiderna. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Vad tror du det är som gör att vi har årstider? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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11. Vad heter den stjärna som ligger närmast Jorden? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Skriv något annat som du vet om rymden och som du vill berätta om. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan!  

 

Vänliga hälsningar 

Madelene  
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Bilaga 3 – Serietidningen 
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Bilaga 4 – Elevernas svar vid för- och eftermätningen 
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