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Abstrakt 
 
Vi har intresserat oss för hur väl kursmålen i grundskolans fysik för femte skolåret 
uppnås. I samband med våra funderingar kring elevers kunskapsnivå inom 
naturvetenskap så har media presenterat en undersökning av elevers kunskap inom 
naturvetenskap i år 9. Denna undersökning visade att uppnåendemålen för år 9 inte nåtts. 
Detta tycker vi är alarmerande och vill därför undersöka om dessa brister förekommer 
även i de tidigare åren, eftersom det finns uppnåendemål som ska nås i slutet av år 5. 
Informationsunderlaget är inhämtat från aktuella rapporter, tidskrifter, litteratur, Internet, 
interjuver, observation och aktuella styrdokument. Syftet med vår uppsats är att 
undersöka om elever i år 5 når ett av skolverkets fastställda uppnåendemål. Vår 
undersökning bygger på 50 elever i år 5. Med hälften av dessa elever har vi utfört en 
planerad lektionsserie om ett av uppnåendemålen, det som handlar om tideräkning och 
årstider. Vi har genomfört ett kunskapstest på samtliga 50 elever, för att kunna bedöma 
deras kunskapsnivå. Vi har även intervjuat tio av dessa elever till vår rapport. Resultatet 
av arbetet visar att elevers kunskap i fysik varierar stort och att eleverna lär sig med hjälp 
av olika inlärningsstilar. Vår undersökningsgrupp har ökat sina kunskaper markant om 
jordens rörelse, tideräkning och årstiderna, men vardagsspråket kan ibland vara till hinder 
för en korrekt fysikalisk beskrivning av dessa fenomen.  I vår kommande yrkesroll som 
lärare kommer vi ha stor hjälp av att arbeta med många olika inlärningsstilar för att 
tillhandahålla eleverna kunskap på ett individuellt sätt. 
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
Vi har i vår rapport valt att studera hur elever i slutet av det femte skolåret uppnår ett av 
kursplanen fastställda uppnåendemål i de naturorienterande ämnena. Dessa tankar har 
väckts under vår utbildning när vi haft förmånen att ha verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU). Vi har då sett tendenser på bristande kunskap hos både elever och lärare i de 
naturvetenskapliga ämnena. I samband med våra funderingar kring detta har 
undersökningar av elevers kunskap inom naturämnena i år 9 presenterats av media. En av 
dessa undersökningar visade att målen för år 9 inte nåtts. Detta tycker vi är alarmerande 
och vill därför undersöka om dessa brister förekommer även i de tidigare åren, eftersom 
det finns mål som ska nås i slutet av femte skolåret. Vi har av tidsskäl valt att arbeta med 
bara ett mål. Vår undersökning är baserad på 50 elever i år 5. Med hälften av dessa 
elever, vår undervisningsgrupp har vi utfört en planerad lektionsserie om solsystemet och 
jordens rotation. De övriga eleverna har vi använt som kontrollgrupp. Vi har intervjuat tio 
elever i undervisningsgruppen till vår rapport. Vi har använt oss av ett kunskapstest till 
50 av totalt 54 elever, för att kunna bedöma och jämföra elevernas kunskapsnivå om vårt 
solsystem och planetrotationen. 
 
Naturvetenskapens syfte och roll i utbildningen 

För oss som har ett naturvetenskapligt intresse känns det självklart att dessa ämnen ska 
behandlas i skolan, men för andra kan det behövas en motivering. Skolverket har genom 
läroplanen visat på dess nytta. Naturvetenskapen har vuxit fram ur människans behov av 
att finna svar på de frågor, som rör den egna existensen, livet och livsformerna, platsen i 
naturen och universum. Naturvetenskap utgör därmed en central del av den västerländska 
kulturen. Antalet människor ökar hela tiden och man kan fråga sig om vi kan fortsätta 
leva på det sätt som vi gör idag? Är det en hållbar utveckling? Naturvetenskapen kan 
både stimulera människors fascination för och nyfikenhet på naturen och göra denna 
begriplig. Naturvetenskapliga studier tillfredställer lusten att utforska naturen och ger 
utrymme för upptäckandets glädje. Syftet med utbildning i de naturorienterande ämnena 
är att göra naturvetenskapens resultat och arbetssätt tillgängliga för alla medborgare. 
Utbildningen skall bidra till samhällets strävan att skapa hållbar utveckling och utveckla 
omsorg om natur och människor. Samtidigt syftar utbildningen till ett förhållningssätt till 
kunskaps- och åsiktsbildning som står i samklang med naturvetenskapens och 
demokratins gemensamma ideal om öppenhet, respekt för systematiska undersökningar 
och välgrundade argument. (Skolverket, 2005) 
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Skolverket 
 
Skolverket har i rapport 252 (Ämnesrapport till rapport 252, 2005) presenterat hur elevers 
kunskap är inom de naturvetenskapliga ämnena i år 9. Rapporten visar att 
uppnåendemålen i naturvetenskap för år 9 inte har nåtts. Den motiverar en satsning inom 
naturvetenskapen därför att:  
 

• Naturvetenskap anses lönsam för samhället när den är yrkesförberedande för 
eleverna (ekonomiargument). 

• För att eleverna praktiskt ska kunna bemästra vardagslivet (nyttoargument). 
• För att eleverna ska kunna skapa egna åsikter och kritiskt granska samhället 

(demokratiargument). 
• Naturvetenskapen är en viktig del av människans kultur (kulturargument). 

 
Rapporten hänvisar till undersökningar som utförts i slutet av 1990-talet på hur elever 
uppfattar och resonerar om olika naturvetenskapliga företeelser. Den visade på att elever 
innan undervisning och även i stor utsträckning efter undervisning använder sig av 
vardagstänkande i skolarbetet. Detta medför att lärarna ställs inför ett dilemma vad gäller 
deras sätt att nå ut till eleverna.  
”Är det meningsfullt att undervisa om spännande objekt och fenomen i vårt stora kosmos 
om eleverna har oklara begrep om vårt planetsystem, inklusive jordklotets placering och 
olika rörelser?” (s 19) 
 
 I rapporten tas frågeställningen upp om huruvida den historiska undervisningen i 
naturvetenskap från 16-, 17-, och 1800-talet ska tas bort från skolan och i stället endast 
bedriva undervisning inom den moderna vetenskapen. Eller måste eleverna ha en grund i 
den historiska och i så fall vilken? I rapporten står det att det mest framgångsrika vid 
undervisningen inom naturvetenskap i skolan är att eleverna undervisas i både modern 
och historisk kunskap för att få en helhetssyn på naturvetenskapen. Vidare framgår det i 
rapporten att det är viktigt att läraren är väl utbildad inom naturvetenskap och dess 
didaktik.  
 
I Nationella utvärderingen av grundskolan (2003) visas siffror på de stora brister som 
skolan har inom naturvetenskapen. Deras resultat i fysik är att endast 33 % är godkända i 
grundskolans senare år. Detta resultat är en nedgång på ca 7 % sedan 1992. Rapporten 
hade tyngdpunkten mot de senare åren där eleverna har en positiv upplevelse av sina 
lärare. Växelspelet mellan lärare och elever anser eleverna vara mer lärorikt än att söka 
information i böcker och tidskrifter. Den visar även på att lärarna år 2003 har en lägre 
formell ämneskvalifikation i jämförelse med 1992. Lärarna hade år 2003 fler akademiska 
poäng i fler ämnen och med detta blir de ”breda” med sin utbildning, de hade dock inte 
samma djup i sina ämneskunskaper (Nationella utvärderingen av grundskolan, 2003). 
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Uppnåendemål  
 
 
Målen i kursplanen indelas i uppnåendemål och strävansmål. Uppnåendemålen är de mål 
som alla elever ska uppnå medans strävansmålen är en högre målnivå som inte alla elever 
behöver uppnå. Vilka mål ska då eleverna nå i slutet av det femte skolåret? Här är de i 
kursplanen fastställda mål som eleverna ska ha nått i slutet av det femte skolåret inom 
natur och människa enligt läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94 Skolverket, 
2005)  
Målen är fördelade på följande områden:  
 
Eleven skall beträffande natur och människa 
 

- Ha insikt i hur planeter rör sig runt solen samt hur jorden och månen rör sig i 
förhållande till varandra och kunna förknippa tideräkning och årstider med dessa 
rörelser. 

 
- Ha insikt i grundläggande meterologiska fenomen och sammanhang. 

 
- Ha insikt i tekniska tillämpningar av den elektriska kretsen och 

permanentmagneter. 
 
- Ha insikt i grunderna för ljusets utbredning, hörseln samt ljusets egenskaper och 

ögats funktion. 
 

- Ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i vår och andra kulturer, 
beträffande den naturvetenskapliga verksamheten. 

 
- Ha egna erfarenheter av systematiska observationer, mätningar och experiment. 

 
- Känna till några exempel där fysiska upptäckter har påverkat vår kultur och 

världsbild. 

Beträffande kunskapens användning

– ha kunskap om hur människans nyfikenhet inför naturvetenskapliga fenomen lett till 
samhälleliga framsteg, 

– ha kunskap om resurshushållning i vardagslivet och om praktiska åtgärder som syftar 
till resursbevarande, 

– ha inblick i hur en argumentation i vardagsanknutna miljö- och hälsofrågor kan byggas 
upp med hjälp av personliga erfarenheter och naturvetenskapliga kunskaper. (skolverket, 
2005)  
 
Av dessa mål så har vi valt att undersöka följande uppnåendemål som eleven ska nå: - ha 
insikt i hur planeter rör sig runt solen samt hur jorden och månen rör sig i förhållande till 
varandra och kunna förknippa tideräkning och årstider med dessa rörelser. Saknar eleven 
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insikt i dessa mål så blir det väldigt svårt för eleven att förstå vår tideräkning, 
årstidsväxlingar och dess konsekvenser för livet på jorden. Det vore konstigt om eleverna 
inte behärskade dessa delar av naturvetenskapen som studerats under så lång tid och 
berör allas vardagsliv. 

 
Historisk tillbakablick 

Det var den polske matematikern Nikolaus Kopernikus som redan på 1500 – talet 
upptäckte med hjälp av sina matematiska studier att solen inte roterade runt jorden, utan 
att det var jorden som roterade i en bana runt solen. Denna upptäckt stred dock mot 
kyrkans tro, därför hemlighöll han sin upptäckt i nästan 40 år och släppte den inte före 
han låg på sin dödsbädd. Kopernikus upptäckt var av en väldigt stor betydelse när det 
gällde hur vår världsbild såg ut. Kopernikus nya syn på världen stred mot katolska 
kyrkans syn på världsbilden med jorden i centrum. Kyrkan hade väldigt stor makt på den 
här tiden och en känd förespråkare av Kopernikus teorier var Giordano Brunos, han 
brändes på bål så sent som år 1600 i Rom. Galileo Galilei en av sin tids stora naturvetare 
hade gått samma öde tillmötes år 1633 om han inte hade försäkrat att hans läror var 
irrläror. Han sade dock i slutet av sitt tal ”E pur si muove” (Rönnlund, s 46) vilket kan 
översättas till ”och dock rör hon sig”. Han ska då ha syftat på jordens rörelse runt solen.      
(Rönnlund, 1987) 

Didaktisk forskning 
 
Sven Sjöberg skriver i sin bok Naturvetenskap som allmänbildning (1998), att skolan i 
dag står inför stora förändringar om dagens negativa trend inom naturvetenskap ska 
vända till en positiv trend. I sin bok presenterar han undersökningar från slutet av 1950-
talet till slutet av 1990-talet. Här refererar han till tre internationella undersökningar, First 
International Science Study (FISS), Sekond International Science Study (SISS), Third 
International Mathematic Science Study (TIMSS) som genomförts i ett flertal olika 
länder. Med den tredje och senaste undersökningen (TIMSS) kan Sjöberg se att Sveriges 
elever har en kunskapsnivå som ligger i mitten av de övriga deltagande länders elever. 
Sjöberg visar även att svenska elever i årskurs sju har hälften så många 
naturvetenskapliga lektionstimmar som elever i t.ex. USA. Med bakgrund av så få 
lektionstimmar så hävdar sig svenska elever sig kunskapsmässigt bra internationellt. 
Sjöberg skriver att de naturvetenskapliga ämnena har en svag ställning i grundskolans 
tidigare år, med biologi som ett undantag, skälet till detta är att: 
 ”Lärarna på denna nivå inte har varit tillräckligt utbildade i naturvetenskap.” (Sjöberg,  
s 101)  
 
När lärarutbildningen förändrades till att vara inriktad mot årskurs 1-7 respektive 4-9 fick 
lärarstudenterna utökade möjligheter till att inrikta sig mot naturvetenskap. Detta har 
enligt Sjöberg medfört en avsevärd kompetenshöjning för dessa lärare.  I samband med 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) infördes, påbörjades den 
naturvetenskapliga undervisningen redan i år 1. Med denna förändring så gav 
kommunerna lärarna en möjlighet till att komplettera sin grundutbildning med en 
naturvetenskaplig utbildning. De nationella kursplanerna var ett annat instrument att 
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driva på förändringar, mot de uppnåendemål i naturvetenskap som eleverna skall ha nått i 
slutet av det femte skolåret och i slutet av det nionde skolåret.  
 
Sjöberg beskriver den vetenskapliga analfabetismen som enligt honom innebär att 
människor har en låg förståelse inom naturvetenskapen och att kunskap inom 
naturvetenskapen förvaltas av ett fåtal. Denna kunskap är dock viktig för de flesta 
människor. Sjöberg anser att naturvetenskap är lite svårt. Han preciserar på olika sätt 
varför det är svårt: Ett att det är svårt att få bra betyg i naturvetenskap i jämförelse med 
en rad andra ämnen. Ett andra skäl är att naturvetenskapens språk är svårt för en som inte 
kan ämnet.  
 
En annan framstående forskare om naturvetenskap och elever är Björn Andersson. Han 
skriver i sin bok, Elevers tänkande och skolans naturvetenskap (2001) om hur elever 
uppfattar och lär sig naturvetenskap. Boken baseras på undersökningar och studier som 
utförts under 1980- talet och 1990- talet om hur elever uppfattar olika begrepp inom 
naturvetenskapen. Andersson skriver precis som Sjöberg att vardagsföreställningarna 
tenderar att bestå hos flertalet av eleverna medan de vetenskapliga faller i glömska efter 
undervisningen.  
”Till detta kan läggas att forskningsresultat angående elevers vardagstänkande kan ge 
många nya uppslag till experiment och andra problem inom ett givet 
undervisningsområde, liksom till nya sekvenseringar som bygger på att undersökningar 
gång efter annan visat att eleverna har svårigheter med mycket elementära aspekter av 
ett givet område – så elementära att läraren vanligen inte tänker på dem.” (Andersson 
2001, s 14)  
 
Skolan står idag inför stora förändringar, där ny forskning i områden som inte har 
fokuserats är nödvändig, nya undervisningsmetoder behöver införas. Han har i sin bok 
skrivit om vissa definierade problem som elever har med naturvetenskap. Elever har svårt 
att förstå att jorden roterar runt sin egen axel även i tonåren. Han visar här sex modeller 
på hur elever förklarar orsaken till hur natt och dag uppkommer: 
 

• Solen försvinner bakom kullar och berg. 
• Moln som skymmer solen. 
• Månen täcker solen. 
• Solen går ett varv runt jorden per dygn. 
• Jorden går runt solen en gång per dygn. 
• Jorden roterar ett varv runt sin egen axel en gång per dygn. 

 
Denna undersökning är baserad på ett test som är utfört av 100 elever i åldern 9-16 år. Ett 
av målen i fysik som elever ska uppnå i slutet av det femte skolåret är: 
 ”– ha insikt i hur planeterna rör sig runt solen samt hur jorden rör sig i förhållande till 
varandra och kunna förknippa tideräkning och årstider med dessa rörelser.” (Skolverket, 
2005, s 3) 
 
För att elever ska få en förståelse för hur olika årstider uppkommer så måste eleverna 
förstå hur jorden roterar runt solen med samma lutning på jordens rotationsaxel, ha 
begrepp om strålning på jorden från solen. Eleverna bör dessutom ha en insikt i vårt 
planetsystem för att kunna skapa en känsla för de enorma avstånd som vi befinner oss 
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från solen. Elever svarar ofta att det är avståndet till solen som gör årstidsväxlingar. De 
tänker sig stora variationer och att jorden roterar runt solen i en starkt elliptisk bana.  
Avståndet varierar med 5 miljoner km under året och vi som bor på norra halvklotet har 
faktiskt solen närmare på vintern, men det är en liten variation med tanke på att 
medelavståndet till solen är 150 miljoner km.   
 
Samtidigt menar Andersson att det är genom det vardagliga tänkandet som riktig kunskap 
uppstår; genom att vardagligt tänkande övergår i vetenskapligt tänkande. Detta medför att 
vi som lärare inte ska se det vardagliga tänkandet som en fiende utan en tillgång för 
vetenskaplig inlärning. Andersson skriver att en viktig uppgift för läraren är att försöka få 
eleven att befinna sig tankemässigt mellan sitt vardagstänkande och vetenskapligt 
tänkande. Vid de tillfällen läraren har lyckats med detta så har högre resultat uppnåtts.   
 
 ”Plattformen kan karaktäriseras som ´socialkonstruktivistiskt’, vilket i korthet innebär 
att kunnande ses som individuellt konstruerat men socialt medierat. Lärare och elever 
enligt detta synsätt en gemensam uppgift, nämligen att tillsammans arbeta för att uppnå 
kursplanens mål.” (Andersson 2001, s 9) 

Social konstruktivism är en teori som hävdar att såväl det enskilda jaget som de 
samhälleliga strukturerna är produkter av mellanmänsklig interaktion. För att kunna ta en 
elev från en vardaglig förståelse till en vetenskaplig kunskap måste läraren vara väl 
kunnig inom naturvetenskap och veta hur elever lär sig i olika situationer. 

Några olika inlärningsteorier 
 
Att elever lär sig på olika sätt är för oss välbekant men är skolan som den ser ut idag 
gjord så den passar alla elever? Vi har granskat några olika lärandeteorier om hur elever 
lär sig: auditivt, verbalt, teoretiskt eller praktiskt.   
 
Behaviorism 
 
Behaviorismen bygger på tesen att sann vetenskap kan bara grunda sig på det som kan 
observeras, räknas eller mätas. Behaviorismen anser att alla kan lära sig vad som helst, 
men att det går olika snabbt för olika individer att ta till sig kunskap. (Imsen 1988) Kända 
företrädare för behaviorismen är John B Watson (1878–1958), Ivan Pavlov (1849–1936) 
och Burrhus Frederic Skinner (1904-1990). Denna inlärningsteori stöder sig på att livet är 
en kontinuerlig inlärningsprocess, som främst sker genom att vissa beteenden kan 
kopplas till olika stimuli. Ett exempel på klassisk betingning är att blotta tanken på en 
pinsam händelse kan få oss att rodna utan att vi är i en situation där vi verkligen blir 
generade. I klassisk betingning reagerar man bara omedvetet på stimuli. Med 
instrumentell betingning så kan man förstärka ett visst beteende med en positiv 
förstärkning d.v.s. en belöning för att individen ska upprepa sitt beteende. Man kan även 
använda sig av negativ förstärkning d.v.s. ett straff för ett visst beteende inte ska 
upprepas. Belöning är dock enligt denna teori mycket mer effektivt än bestraffning, för 
studier har visat att bestraffningar oftast har en kort inverkan. (P Hwang & B Nilsson, 
1995) Den här inlärningsstilen dominerade över andra inlärningsstilar under det tidiga 
1900-talet och kom att prägla hur efterkrigstidens läroplaner såg ut.  
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Piagets bidrag 
 
Piaget har spelat en central roll i konstruktivismen. Det centrala där är att inlärning sker i 
en individuell aspekt, där samspelet mellan elev och den fysiska omvärlden skapar 
kunskaper. Eleven lär sig genom stimulans och aktiv utforskning. Han använder 
begreppen assimilation och ackommodation i sin inlärningsteori. 
 

• Assimilation: När man står inför nya och okända situationer och försöker förstå 
det vi uppfattar med våra sinnen. Nya intryck infogas i befintliga strukturer. 

 
• Ackommodation: Då sker en omorganisering och utvidgning av de gamla 

scheman som inte är tillräckliga. De kognitiva strukturerna förändras så att nya 
intryck kan tas in och nya tolkningar kan göras hos barnet. Ackommodationen 
leder till förändringar som utgör själva inlärningsprocessen. (Imsen 1988) 

 
Konstruktivisternas kunskapssyn 
 
Även begreppet konstruktivism har behandlats av Piaget. Utgångspunkten i 
konstruktivismen är att ingen kan lära någon något. Eleverna måste lära sig själva. Piaget 
har haft stort inflytande på skolans undervisning inom naturvetenskap. Hans teori är att vi 
konstruerar det vi lär oss via strukturer som vi bygger upp i vår hjärna. Vi ser inte bilder 
utan strukturer som vi själva byggt upp av de erfarenheter vi har. Det är därför väldigt 
viktigt att vi som lärare möter eleverna där de befinner sig i sin utveckling om vi ska 
kunna bygga vidare på deras strukturer. Det finns olika konstruktivistiska kunskapssyner. 
Piagets teori är den centrala i kognitiva konstruktivismen. Det centrala där är att den 
inlärning som sker är en individuell angelägenhet, där samspelet mellan barnet och den 
fysiska omvärlden ger kunskaperna. Eleverna lär sig genom stimulans och aktiv 
utforskning. Vygotskys (Andersson 2001) tanke om inlärning sker när kulturen införlivas 
i individen. Språket är den centrala ”hjälparen” som bidrar till att samhällets 
gemensamma kulturarv förs vidare till individen. Kunskapen konstrueras inte individuellt 
utan i de kollektiva språkformer som kulturen gett oss. Lev Vygotskys (1896-1934) 
tankar blev under 1980 – talet en ”vitamininjektion” i skolundervisningen genom sitt 
vidgande av Piagets tankar om elevers lärande. Varför hans tankar inte fick något 
genombrott förrän 50 år efter de skapades var nog behaviorismens dominans i tidigare 
läroplaner. Nya läroplaner gjorde att hans tankar om inlärning blev aktuella, med detta så 
kan man nog säga att han var en man före sin tid. Piaget hade ställt individen i fokus 
medan Vygotsky satte det sociala samspelet i fokus. Ett annat viktigt sätt är att lyckas 
motivera eleven att vilja lära. Det som redan är bekant är inte intressant för eleven och 
det som ligger för långt från en elevs kunskapsnivå är inte heller intressant och därmed 
inte motiverande för eleven. Ska man få ett lyckat resultat så ska undervisningen ligga i 
ytterområdet av elevernas tankestruktur. Detta handlar Vygotskys proximala 
utvecklingstanke om. Därför är det väldigt viktigt att läraren försöker ta reda på var 
eleverna befinner sig kunskapsmässigt. ”Kanske är det här en nyckel till att motivera 
eleverna för naturvetenskap - hittar vi deras tankenivå och föreställningsvärld kan vi 
utmana dem på ett lämpligt sätt och härigenom skapa intresse.” (Andersson, s 10)   
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns brister i skolans förmåga att uppnå 
målen i naturvetenskap i de tidigare åren. Den pedagogiska litteraturen har gett oss 
verktyg för att arbeta med dessa brister. Vi har då valt att inrikta oss på nedanstående 
syfte. 
 

Syfte 
 
Syftet med vår rapport är att studera hur elever i slutet av det femte skolåret uppnår ett av 
skolverket fastställda uppnåendemål i ämnet fysik. Vi vill undersöka i vilken mån vår 
undervisning kan förändra elevers resultat när det gäller målet: 
”– ha insikt i hur planeterna rör sig runt solen samt hur jorden rör sig i förhållande till 
varandra och kunna förknippa tideräkning och årstider med dessa rörelser.” (Skolverket, 
2005)  
 

Metod 
 
Förkunskaper 
 
För att studera elevers kunskap om vårt solsystem och jordens rotation i år fem har vi 
genomfört två kunskapstester, en planerad lektionsserie och dessutom genomfört 
intervjuer med eleverna. När vi kom till skolan startade vi vår studie med att testa 
elevernas kunskap i aktuellt ämne. Kunskapstesterna genomfördes under dagens första 
lektionspass. Innan eleverna fick kunskapstestet informerade vi dem om varför de fick 
göra det, även att de var anonyma och att materialet skulle användas konfidentiellt. Första 
kunskapstestet fick alla närvarande elever (50st) i år fem genomföra. Syftet med första 
testet var att få en större kontrollgrupp och för att vi skulle se deras kunskapsnivå låg och 
därmed möta eleverna på deras nivå under vår planerade lektionsserie. Vi genomförde 
sedan en lektionsserie med 27 av de 54 eleverna. Lektionsserien planerades utifrån det 
resultat kunskapstesten visade på.  
 
Undervisning 
 
Lektionsserien (bilaga 1) genomfördes på följande sätt: Efter kunskapstesten startade vi 
en laboration som löpte under en period av sex veckor. Laborationen kallade vi för 
solstickan (bilaga 2). Med den ville vi visa eleverna att jorden roterade runt solen på ett 
praktiskt sätt. Den lästes av en gång i veckan vid samma tidpunkt (kl.11:30). Därefter 
introducerade vi eleverna i vårt solsystem och gav dem en minnesramsa över planeterna 
och deras plats i solsystemet. Ramsan var enligt följande ”Mor vattnar jorden medan jag 
sätter ut nya plantor” (bilaga 3). Ramsan använde vi sedan återkommande i vår 
undervisning, genom att alla elever fick säga ramsan i kör vid varje lektionstillfälle. När 
eleverna hade fått en viss kunskap om planeterna och deras placering i solsystemet så 
gick vi ut med eleverna och hade en lektion med dem utomhus. Här fick eleverna med 
hjälp av oss förminska avståndet mellan de olika planeterna, mäta upp och sätta ut de 
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olika planeterna i rätt avståndsförhållande till solen. För att få överskådliga avstånd 
mellan planeterna förminskade vi så att varje centimeter motsvarade en miljon km.   
Jorden hamnar då en och en halv meter från solen. Detta för att öka elevernas förståelse 
för de enorma avstånden i vårt solsystem. Efter det att eleverna utfört ovanstående 
undervisning så delades eleverna upp i grupper om tre och tre. Denna uppdelning skedde 
slumpvis genom att vi delade ut ett faktablad om de nio olika planeterna i vårt solsystem. 
Eleverna fick nu tio minuter på sig att läsa in fakta om den tilldelade planeten. Eleverna 
var endast informerade om att lära sig så mycket som möjligt av innehållet i texten på den 
utsatta tiden. Därefter fick de veta gruppkonstellationerna och varje grupp fick sedan utan 
faktablad redovisa planeten för hela klassen. Nästa lektion fick varje grupp göra ett 
”visitkort” över deras planet, dessa ”visitkort” sattes upp i klassrummet i den ordning 
planeterna placerar sig i solsystemet. Vi hade förmånen att låna ett planetarium från 
universitetet. Med planetariet hade vi möjlighet att praktiskt visa hur jordaxelns lutning 
påverkar den solinstrålning som jordklotet utsätts för och dess inverkan till 
årstidsväxlingar. Vi kunde även visa eleverna hur dag och natt uppstår. Vi undervisade 
även eleverna om den gravitation jorden har. Vi använde oss av ett exempel som visar att 
oberoende av vart vi befinner oss på jorden så är vattnets nivå i glaset alltid vågrätt i 
förhållande till jordytan. Vi avslutade sedan lektionsserien med samma kunskapstest till 
vår undervisningsgrupp. Efter avslutad lektionsserie så hade vi en genomgång med det vi 
hade arbetat med under vår lektionsserie och eleverna fick möjlighet till att reflektera 
över det vi hade undervisat om. Vi avslutade VFU: n med att intervjua tio slumpvis 
utvalda elever om det arbete vi hade gjort där. Fördelningen var lika mellan flickor och 
pojkar i intervjun.  
   
Försökspersoner  
 
Försökspersonerna kommer från en skola i Norrbottens län. Dessa försökspersoner utgör 
samtliga elever (54st) i år fem. Vi utförde sedan en lektionsserie med 27 av dessa elever 
som vår handledare under VFU:n tillhandahöll oss med. Vi har i vår studie inte tagit 
hänsyn till vilket kön eleverna hade, dock var fördelningen relativt lika.  
 
Bortfall 
 
Av de 54 elever som ingick i vår kontrollgrupp så var fyra elever frånvarande vid första 
kunskapstesten. Av de elever som ingick i undervisningsgruppen var fyra elever ej 
närvarande vid den andra kunskapstesten.  
 
Tidsplan 
 
Hösten 2004 Start med problemformulering och litteraturstudier. 
V. 04-06 2005 Planering inför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
V. 10-16 2005 VFU och genomförande av lektionsserie (bilaga 1). 
V. 17-21 2005 Rapportskrivning 
V. 22 Opponering av rapporten 
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Genomförande 
 
Vi har valt att använda oss av kunskapstest och intervjuer för att kunna utläsa hur vår 
lektionsserie har utfallit och vi har därför inte använt oss av observationer eftersom den 
lämnar större utrymme för feltolkning när vi inte är vana observatörer. Vi valde därför att 
använda oss av en intervju med öppna frågor så att vi inte skulle få några av oss givna 
svar. Rapporten har sedan utformats enligt boken Rapporter och uppsatser (Backman, 
1998). 
 

Hur vi studerar effekten av vår undervisning 

Pedagogik 
Vad lär sig eleven? 

Kunskapstest 2 Kunskapstest 1 

 
 
Intervjuer 
 
Vi intervjuade enligt (Lokken & Sobstad, 1995) tio olika elever som deltagit i 
undervisningsgruppen. Vi valde slumpvis ut eleverna till intervjun och dessa elever 
intervjuade vi i ett lugnt grupprum. Vi ställde öppna frågor så att varje elev fick uttrycka 
sina egna ord utan att vi hade för stor påverkan (bilaga 4). Intervjun startade inte på en 
gång, utan vi informerade eleverna om att deras svar och åsikter var anonyma. Vid själva 
intervjun förde en av oss dialogen med eleven medan den andre förde anteckningar. 
Direkt efter intervjun så frågade vi eleven om vi uppfattat eleven rätt och sammanfattade 
därefter för eleven vad eleven sagt. När eleven lämnat rummet sammanställde vi 
tillsammans intervjun. Detta för att få med så mycket som möjligt när det är ”färskt”. Vi 
valde att utföra våra intervjuer utan bandspelare eftersom vi var rädda att det skulle kunna 
hämma eleverna.  

Våra intryck av 
undervisningsgruppen 

intervjuer 

Kontrollgrupp 

Lektionsserie 

Undervisningsgrupp 

 
 

 



 11

Resultat 
 
Vi har valt att först presentera resultatet i vår kunskapstest i den ordning frågorna var i 
testen (bilaga 5). Därefter sammanfattade vi resultatet av intervjuerna och sist beskriver 
vi våra egna intryck från arbetet. 
 
Kunskapstest 
 
Vid den första kunskapstesten visade kontrollgruppen och undervisningsgruppen 
likvärdiga kunskaper inom berört område. Efter lektionsserien med 
undervisningsgruppen så syns en tydlig ökning i elevernas kunskap, vilket vi visar i 
resultatet av kunskapstesten. 
 
Fråga 1. Hur många planeter finns det i vårt solsystem?  
 
Av de 27 elever som fått undervisning hade samtliga angett rätt svar på frågan. 
Skillnaden är stor till kontrollgruppen där endast 24 % av kontrollgruppen angett rätt 
svar. 
 
Fråga 2. 
 

Namn på planeterna i vårt solsystem.
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Figur 1. Visar resultatet på hur undervisningsgruppen och kontrollgruppen svarade rätt på 
planeternas namn. 
 
I fråga två har vi sett en markant skillnad i resultatet mellan undervisningsgrupp och 
kontrollgrupp. 
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Fråga 3. Vad heter de olika årstiderna? 
 
När eleverna skulle skriva vilka årstider vi har så hade endast 84 % av kontrollgruppen 
angett våra årstider på ett korrekt sätt, vi fick svarsexempel där eleverna svarade med 
årets olika månader medan i undervisningsgruppen hade 100 % angett rätt svar. De 
undervisade eleverna har på ett tydligt sätt tagit åt sig kunskap om de olika årstiderna. 
 
Fråga 4. Beskriv hur de olika årstiderna uppkommer. 
 
Där eleverna skulle beskriva hur olika årstider uppkommer så hade endast 6 % av 
kontrollgruppen angett ett korrekt svar, i undervisningsgruppen hade endast 13 % svarat 
rätt vilket visar på att frågan var dåligt konstruerad eller att detta är ett svårförklarat 
begrepp.  
 
Fråga 5. Hur många dagar har ett år? 
 
Endast 80 % av eleverna kontrollgruppen gav ett korrekt svar på hur många dagar ett år 
har. När undervisningsgruppen svarat på frågan var det 91 % som angav rätt svar. Här är 
skillnaden mindre men vi hade väntat oss att alla i undervisningsgruppen skulle kunna 
detta.  
 
Fråga 6. Hur många timmar har ett dygn?  
 
Här hade 92 % av kontrollgruppen svarat rätt på frågan om hur många timmar ett dygn 
består av, de som svarade fel skrev 12 timmar.  Alla i undervisningsgruppen svarade i 
andra kunskapstesten rätt på frågan. 
 
Fråga 7. Beskriv hur natt och dag uppkommer? 
 
När eleverna skulle förklara hur dag och natt uppkommer svarade 12 % rätt i 
kontrollgruppen. 30 % av undervisningsgruppen svarade rätt på frågan. 
 
Fråga 8. Rita var du tror att vattenytan hamnar om du har halvfulla flaskor med vatten på 
de fyra olika platserna på jorden. 
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Vid första kunskapstesten uppvisade de två grupperna ingen skillnad i deras resultat. På 
den sista frågan hade 44 % av kontrollgruppen svarat rätt. I undervisningsgruppen hade 
83 % angett rätt svar på frågan.  
 
Sammanfattning 
 
I kunskapstestet med undervisningsgruppen framkommer det tydligt att elevernas 
kunskap i solsystemet och jordens rotation har ökat markant. Med kunskap menar vi här 
att eleven svarat med ett för oss godtagbart svar. Vi kan se att elevernas kunskaper har 
ökat i samtliga frågor i testet. När eleverna skulle beskriva hur dag och natt uppkommer 
så fick vi i undervisningsgruppen ett sämre resultat än vad vi hade förväntat oss. Eleverna 
hade vid undervisning visat att de hade en god förståelse för jordrotationens påverkan av 
dag och natt. Med förståelse menar vi att eleven har en insikt och kan diskutera och 
formulera sig själv med egna ord inom aktuellt område. Vi kan se på stora skillnader i 
både kunskap och förståelse hos eleverna eftersom vi fick följande svar i 
kontrollgruppen, t.ex. solen gömmer sig, solen går ner och månen skymmer solen. Dessa 
svar visade att eleverna saknade viktig kunskap om jordens rotation. De satte dessutom 
jorden i centrum för vårt solsystem. De svar som vi fick från undervisningsgruppen 
visade att de förstod att jorden roterade runt sin egen axel. En stor del av eleverna valde 
att inte besvara frågan, troligen för att det inte förstod ordet ”uppkommer” betydelse. Vi 
fick inte några svar där eleverna satte jorden i centrum. Samma fenomen uppkom även 
när vi frågade eleverna om orsaker till årstidsväxlingar. Här hade vi i kontrollgruppen 
exempelvis svar där elever räknade upp årets alla månader, att solen var närmare jorden 
på sommaren, med det menade eleverna att jorden gick i en stark elliptisk bana runt 
solen. Vår undersökning visade efter första kunskapstesten att 25 % av samtliga elever i 
undersökningen visade på kunskaper som uppnåendemålet för godkänd. Detta resultat var 
i linje med det som skolverket presenterat i (Nationella utvärderingen av grundskolan 
2003) Resultatet som presenterades i utvärderingen var att 33 % av elever i år 5 och år 9 
klarade ett godkänt resultat. Rapporten hade tyngdpunkten mot de senare åren. I 
undervisningsgruppen uppnådde 80 % av eleverna kunskaper för att nå godkänt.   
  
Resultat av intervjuer  
 
I våra intervjuer kunde vi se vad eleverna upplevt själv vara de mest lärorika 
lektionstillfällena t.ex. jorden och solen gav mest, medan andra tyckte att det inte gav 
något alls. Andra tyckte att de praktiska lektionerna var bäst. Ingen av de tio intervjuade 
tyckte att de teoretiska genomgångarna varit lärorikast. När vi ställde frågan  
”Vad tycker du om naturkunskap?” Förklarade en elev: ”Det är ganska spännande men 
svårt och så”. Samtliga intervjuade elever sa att naturvetenskap är roligt.  När vi frågade 
en elev om vad den lärt sig sa eleven  
”Har lärt mig saker som jag inte riktigt kan säga vad. Men läser jag det i en tidning så 
vet jag vad det var.”   
Detta var en svag elev i klassen som trots sin begränsning i att uttrycka sig uppskattat och 
lärt sig mycket under vår korta tid där. En annan elev sa ”jag har inte lärt mig 
någonting” Men när vi frågade om varför vi har olika årstider kunde eleven svara rätt på 
frågan. När vi sammanställt intervjuerna kan vi se att flertalet elever har lärt sig många 
nya saker och att de har uppskattat vårt sätt att undervisa. En majoritet av eleverna tyckte 
att naturvetenskap var roligt och spännande, men att det var lite svårt att förstå.  
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Egna reflektioner  
 
Vi har inte fått samtliga elever i undervisningsgruppen att svara rätt på alla frågor i 
kunskapstesten. En av orsakerna till detta är vår begränsade tid hos eleverna och att deras 
förkunskaper var bristfälliga. Exempelvis så kunde inte vissa elever skilja på årstider och 
månader, några elever visste inte heller hur många timmar ett dygn har, antal dagar som 
ett år har. Många elever hade även en geocentrisk världsbild med jorden i centrum. En 
ytterligare orsak är vad som händer runt omkring eleverna i deras egen närmiljö. Hur kan 
vi få en elev intresserad och motiverad att lära sig något, om hela deras egen omvärld 
redan är i kaos. Vi har med vår korta tid hos eleverna inte lärt känna dem och de är vana 
med att jobba på andra sätt än det sätt vi la upp undervisningsserien på. Hade vi känt 
eleverna hade vi troligtvis lagt upp lektionsserien annorlunda. Med det menar vi att 
eleverna skulle i större utsträckning fått arbeta mer självständigt och i mindre grupper. Vi 
har trotts allt på den korta tiden lyckats få det stora flertalet i undervisningsgruppen att 
uppnå målet med vår undervisningsserie. Steget till att alla elever ska uppnå dessa 
kunskaper är emellertid fortfarande långt.  

 
Diskussion  
 
Syftet med arbetet var att studera hur elever i slutet av det femte skolåret uppnår ett av 
skolverket fastställda uppnåendemål i ämnet fysik. Detta undersökte vi genom att 
genomföra en kunskapstest med eleverna före- och efter undervisning. Vi genomförde 
även intervjuer (Lokken & Sobstad 1995) för att se hur eleverna har tagit till sig och 
förstått vår undervisning. Vi fick även med dessa intervjuer en inblick i vad eleverna 
tyckte var intressant och det som var ointressant i vår undervisning. Därför är det viktigt 
att vi lärare möter eleverna där de befinner sig i deras egen utveckling om vi ska kunna 
bygga vidare på deras tankestrukturer. Piaget menade att vi inte kan lära varandra nya 
saker, utan att eleven måste lära sig själv genom att konstruera det vi lär oss via strukturer 
som eleven bygger upp i sin hjärna (Andersson 2001). Dessa strukturer byggs sedan upp 
av de erfarenheter eleven har med sig, saknar eleven vissa kunskaper så måste vi som 
lärare kunna fylla igen den luckan för att eleven ska få en stadig struktur att bygga sin 
kunskap på. Flera av eleverna i vår undervisningsgrupp uppvisade stora luckor i sina 
kunskaper. Om vi tar till oss Piagets tankar får vi en förklaring varför vi inte lyckades få 
alla elever i undervisningsgruppen att svara rätt på våra frågor. Vi lyckades inte fylla igen 
de luckor som dessa elever hade. Därför tog de inte till sig kunskapen när de saknade 
strukturer för att kunna hänga upp den i (Imsen 2000). Hade tiden inte varit begränsad så 
hade vi kunnat göra en förstudie för dessa elever innan vi påbörjade vår planerade 
lektionsserie. Skolan följer i dag Vygotskys tankar om det sociala samspelet mellan 
elever och även samspelet mellan elever och lärare. Det är viktigt att läraren försöker ta 
reda på var eleverna befinner sig kunskapsmässigt, allt för att vi ska lyckas motivera 
eleverna till att vilja lära sig. Får vi som lärare eleverna intresserade till den undervisning 
vi har så får vi troligtvis ett lyckat resultat. Det som redan är bekant är inte intressant för 
eleven och det som ligger för långt från en elevs kunskapsnivå är inte heller intressant 
och därmed inte motiverande för eleven (Sjöberg 1998).  
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Reliabilitet  
 
Med reliabilitet avses enligt (Rudberg, 1993) mätmetodens tillförlitlighet med tanke på 
omständigheter som kan påverka resultatet. Metoden att använda oss av ett och samma 
kunskapstest vid två olika tillfällen är bra ur reliabilitetssynpunkt. Detta sätt begränsar 
yttre omständigheter som kan påverka resultatet. Kunskapstestets utformades med öppna 
frågor. Så att de med egna ord skulle kunna svara på frågorna. Vi utförde testerna vid 
samma tidpunkt på dagen, allt för att eleverna inte skulle påverkas av yttre faktorer. Vid 
testerna så fick eleverna den tid de behövde för att utföra testerna i lugn och ro. Trots att 
vi såg att eleverna inte riktigt förstått två av frågorna så lät vi dessa kvarstå, detta för att 
inte få en osäkerhet bland eleverna när de utförde det andra testet. Vad som troligtvis 
påverkar vår undersökning negativt är att vi endast bedrev våra lektioner under en 
begränsad tid och att vi med detta inte säkert kan se hur elevers kunskap förändras och 
om kunskapen på lång sikt förändras överhuvudtaget. Skulle vi undervisa och studera 
eleverna under en längre tid så hade vårt resultat troligen varit tydligare mellan de olika 
grupperna. Det resultat vi fick i vår undersökning stämmer bra överens med den 
utvärdering skolverket har gjort 2003. Deras resultat är 33 % godkända i skolans senare 
år (Sammanfattning och utvärdering, s 2) Dessa siffror visar de stora brister skolan har 
inom naturvetenskapen. Trots att vi har genomfört en liten undersökning så har den gett 
ett trovärdigt resultat.  
 
Validitet 
 
Med validitet avses den tillförlitlighet mätinstrumenten har, det vill säga om 
mätinstrumenten mäter det som ska mätas (Rudberg, 1993). Vi har med kunskapstestet 
försökt mäta elevers kunskaper i vårt solsystem och jordens rotation. När vi utformade 
kunskapstestet så försökte vi konstruera frågorna så att eleverna inte skulle missförstå 
dem. Vi ville även anpassa språket så att det skulle vara tydligt. Vad vi såg när eleverna 
gjorde testet var att de förstod frågorna bra, undantaget var de två frågorna som innehöll 
ordet uppkommer. Här förstod inte eleverna ordets betydelse, vilket får till följd att de 
svarade fel eller avstod att svara på dessa frågor.  
 
Egna tankar 
 
Vi har funderingar kring naturvetenskapens ”status” i dagens skola. När vi har varit på 
den verksamhetsförlagda utbildningen har vi reflekterat över att naturvetenskapens 
”status” i skola är låg och att det inte är något större intresse för naturvetenskaplig 
undervisning. Här har vi givetvis ett undantag och det är biologin. Skolans undervisning 
fokuseras till största del att eleverna ska ha svenska, matte och engelska. Vid samtal med 
lärarna i kollegiet visades det att en majoritet av lärarna inte hade någon eller mycket lite 
utbildning inom naturvetenskap. De sa sig behöva mycket mer av den varan för att de 
skulle känna sig kunniga och säkra med ämnet. De lärare som hade naturvetenskaplig 
utbildning och som ”brann” för ämnet kände inte att de hann bedriva någon undervisning 
eftersom de skulle hinna med allt annat i de övriga ämnena. Detta tyckte de var mycket 
tråkigt eftersom eleverna inte fick den undervisning de skulle behöva. Efter att vi tagit del 
av aktuell forskning så kändes det viktigt att försöka se om elever i slutet av det femte 
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skolåret verkligen hade så dåliga kunskaper som Andersson och Sjöberg skrev. Vi trodde 
inte att eleverna skulle beskriva orsaker till dag och natt i vår kunskapstest med att ”solen 
gömmer sig bakom månen” eller ”solen går och gömmer sig bakom en kulle”. Dessa 
tankar visar att många elever sätter jorden i centrum för vårt solsystem, ett synsätt som 
vetenskapen övergav för 400 år sedan.   
 
Ta fasta på som framtida lärare 
 
Hur viktigt det är att undervisa med hjälp av olika undervisningsstilar eftersom eleverna 
lär sig på olika sätt. Vi i vår kommande roll som lärare måste komma ihåg att ge eleverna 
både teoretiska och praktiska moment i vår undervisning om vi ska nå fram med vårt 
budskap till det stora flertalet elever. Att vi som lärare aldrig får ta för givet att alla elever 
kan svaret på de enklaste frågor. Vi hade i vårt kunskapstest en fråga som vi var säkra på 
att alla elever i år 5 skulle svara rätt på: - Hur många timmar har ett dygn? En kunskap 
som verkligen borde finnas hos alla elever i år fem. Vi måste som lärare sedan försöka 
hitta den nivå som eleverna befinner sig i. Med denna utgångspunkt i planering av 
undervisning kan vi får motiverade och engagerade elever som förstår vad och varför vi 
lär oss.    

 
Fortsatt forskning 
 
Vi tror att det kommer att läggas mer pengar på forskning kring aktuellt problem. Fortsatt 
forskning är en stor nödvändighet för att vända den negativa trend som skolan i dag 
befinner sig i. Den alarmerande kunskapsnivån i skolans senare år kommer att fortgå så 
länge det inte bedrivs forskning i skolans tidigare år. Det är enligt oss en stor brist på 
naturvetenskap i tidigare år. Resultatet i skolans senare år är endast en spegelbild av den 
bristfälliga undervisningen i skolans tidigare år. Vi anser att kunskapsnivån i skolans 
tidigare år är svåra att mäta eftersom det saknas betyg. Vidare saknas det nationella prov i 
naturvetenskap i skolans tidigare år.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. 

Lektionsserie 
 

 

Pass 1.   Kunskapstest 1. 

   Starta igång arbetet om solsticka. 

 

Pass 2.  Introducera solsystemet för eleverna. Minnesramsa över  vårt solsystem. 

 Gå ut och mäta upp avståndet mellan planeterna i solsystemet. 

 

Pass 3.  Eget arbete för eleverna.  

Eleverna ska läsa i 10 min om den planet de har tilldelats därefter ska de 

redovisa inför klassen om deras planet.  

Efter redovisning ska de rita och skriva ett visitkort till planeten. Dessa 

visitkort hänger vi sedan upp i klassrummet. 

 

Pass 4 o 5.  Planetrotation (Låna solsystem av Crister). 

  Årstider, avsluta arbetet med solstickan genom reflektioner i klassen. 

 

Pass 6.  Kunskapstest 2. 

Reflektion.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Bilaga 2.   
 

Experiment solstickan 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solstråle 

 
 
 
Förklaring till bild och experimentets genomförande 
 
Experiment solstickan genomfördes i undervisningsgruppen V. 10-16 2005. 
Varje måndag kl. 11.30 lät vi en elev markera skuggans längd på solstickan. Att skuggans 
längd blir kortare för varje vecka visar att jordaxelns lutning i förhållande till solen 
förändrades. Görs samma experiment på hösten så får man motsatt resultat dvs. att 
skuggan blir längre. Detta är ett sätt att med små medel visa eleverna hur jordaxelns 
lutning gentemot solen förändras i samband med årstidsväxlingar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    
                    Skuggans längd  

 

 
 

 



 

 
Bilaga 3.                  
 
 

Ramsa 
 
 
 
Mor Vattnar Jorden      Medan   Jag    Sätter  Ut Nya Plantor 
e        e             o            a           u      a         r    e      l 
r        n             r            r           p      t         a    p     u 
k       u             d            s           i       u         n    t      t 
u       s              e                         t       r         u    u     o 
r                       n                        e       n         s    n   
i                                                  r       u               u  
u                                 s                s 
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Bilaga 4. 
 

 
Intervju frågor till eleverna 

 
 

• Vad tycker du om naturkunskap? 

• Varför tycker du så? 

• Vad skulle du vilja lära dig mer inom naturkunskap? 

• Hur tycker du att ni har arbetat med naturkunskap tidigare? 

• Kommer du ihåg något ni arbetat tidigare med inom naturkunskap? 

• På vilket sätt lär du dig bäst olika nya saker? 

• Kan du någon stjärnbild? Nämn vilka du kan och rita dessa. 

• Nämn något du har lärt dig, något du inte hade en aning om tidigare. 

• Har du berättat för någon som inte går i skolan (hemma) om det du lärt dig inom 

naturkunskap? 

• Har du läst någon bok eller sett någon film om rymden? 

• Något övrigt du skulle vilja tillägga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
Bilaga 5. 

 
Kunskapstest 

 
 

Vad kan du berätta om det här? 
 
 
• Hur många planeter finns det i vårt solsystem? 

 
 

 
 
• Räkna upp de planeter du kan 

 
 

 
 
• Vad heter de olika årstiderna 

 
 

 
 
• Beskriv hur olika årstider uppkommer? 

 
 
 
 

• Hur många dagar har ett år? 
 
 
 
 

• Hur många timmar har ett dygn? 
 
 
 
 

• Beskriv hur natt och dag uppkommer? 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

Bilaga 5 s 2 
 
• Rita var du tror att vattenytan hamnar om du har halvfulla flaskor med vatten på 

de fyra olika platserna på jorden. 
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