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Abstrakt 

 
Syftet med denna studie är att studera relationen mellan elevernas lärande och de 
lärandemöjligheter som erbjudits i undervisningen. Sju elever i grundskolans årskurs 2 och 
årskurs 3 ingick i studien. Undersökningen genomfördes genom en lektionsserie inspirerad av 
learning study med en teoretisk förankring i variationsteorin, där det är centralt hur individer 
förstår och uppfattar det som ska läras (Carlsson, 2002). För att kunna analysera relationen 
mellan elevernas lärande och de lärandemöjligheter som erbjudits i undervisningen 
bearbetades data från inspelade strukturerade samtal, elevtexter (texter producerade av elever) 
och observation. Målet med undervisningen var att utveckla en förståelse för: varför 
atmosfären och de gröna växterna är förutsättningar för liv. Resultaten visar att alla elever 
utvecklade en mer eller mindre komplex förståelse efter undervisning, även om det som 
lärdes, inte alltid var det som avsågs före undervisning. 
 
Nyckelord: learning study, lärande, lärandeobjekt, naturvetenskaplig undervisning, 
variationsteori. 
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1. Inledning 
Detta är en studie om relationen mellan elevernas lärande och de lärandemöjligheter som 
erbjudits i undervisningen. Det undersöktes genom en lektionsserie, där målet var att eleven 
ska kunna urskilja skillnader mellan månens och jordens livsmiljö och kunna nämna några 
faktorer varför atmosfären och de gröna växterna är en förutsättning för liv. Empirin i studien 
är insamlad i årskurs 2 och 3 under vårterminen 2014, genom: strukturerade samtal, analys av 
elevtexter och observationer. Lektionsserien är inspirerad av learning study som metod 
(Marton & Lo, 2007), där avstampet är ett lärandeobjekt, det vill säga den förmåga som ska 
utvecklas för att förstå något på ett särskilt sätt (Helldén m.fl., 2010).  
 
Under lärarutbildningen har jag erfarit att det allt för ofta glöms vad som var syftet med 
undervisningen, dvs. det innehåll som eleverna skulle lära sig, vilket har inneburit att 
aktiviteter har varit det centrala många gånger. Learning by doing myntat av Dewey (Dysthe, 
2003) är ett begrepp som ofta används av mig, mina kamrater och lärare på lärarutbildningen. 
Fokus har varit lärandeaktiviteterna, såsom samspelet med andra, grupprocesser, 
kommunikationsprocesser och lära genom att göra olika aktiviteter. Men att lära innebär väl 
alltid att eleverna ska lära sig någonting, menar Marton och Lo (2007). ”Learning is always 
the learning of something. When you are good at learning, you are good at learning 
something” (ibid., s. 39). Carlsson (2002) anser att det inte finns någon ”given bästa metod att 
tillgå utan, i enlighet med ett variationsteoretiskt perspektiv, kan en god undervisning ta sig 
många olika uttryck” (s. 28). Variationsteorin, som har sin bakgrund inom fenomenografin, 
har utgångspunkten i det som skall läras och inte aktiviteter. Hur individer förstår och 
uppfattar det som ska läras är centralt inom denna teori (ibid., 2002). Lärandeobjektet är 
utgångspunkten i variationsteorin, vilket inte bara är faktainnehåll utan även ”hur elever 
förstår innehållet och hur de lär” (Helldén m.fl., 2010, s. 23). Marton och Lo (2007) menar att 
läraren inte kan förutse vad som kommer att läras utan de menar att läraren måste beakta de 
olika sätt som eleverna förstår lärandeobjektet på för att kunna hjälpa eleverna att utveckla sin 
förståelse. Därför kan man se på lärandeobjektet ur tre perspektiv: det avsedda 
lärandeobjektet (the intended object of learning), det iscensatta lärandeobjektet (enacted 
object of learning) och det erfarna lärandeobjektet (the lived object of learning). ”By having 
the two terms ’enacted’ and ’lived’ object of learning, we formally acknowledge the fact that 
students do not always learn what is intended” (ibid., s. 42). Marton och Lo (ibid.) menar att 
det inte bara är elevernas ansvar att lära utan det är lärarens uppgift att undervisa och 
identifiera det som eleverna måste få möjlighet att urskilja för att lära sig det som avses, det 
vill säga kritiska aspekter för lärandeobjektet. Relationen mellan lärande och undervisning är 
centralt och det är vad jag valt att undersöka i denna studie. 
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att ur ett variationsteoretiskt perspektiv studera relationen mellan 
elevernas lärande och de lärandemöjligheter som erbjudits i undervisningen.  

2.1 Forskningsfrågor 
a. Hur ser relationen mellan det avsedda, det iscensatta och det erfarna lärandeobjektet ut?  
b. Hur urskiljdes de kritiska aspekterna av eleverna? 
 
3. Bakgrund 

3.1 Kunskapsområde 
I den här studien undersöks relationen mellan yngre elevers lärande och de lärandemöjligheter 
som erbjudits i undervisningen. Haraldsson Sträng (2013) menar att det finns flera ”faktorer 
som motiverar studier av yngre elevers lärande om naturen. Det handlar såväl om nya arenor 
för lärande som undersökningskällor för skolans undervisning men också om vidgade 
läroplansmål” (s. 12).  

3.2 Naturvetenskap som skolämne 
Skolan har blivit mer kunskapsinriktad med ett centralt innehåll och kunskapskrav. Införandet 
av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) syftade till att 
strama åt styrningen med intentionen att höja resultaten i den svenska grundskolan 
(Skolverket, 2009). I Lgr11, (Skolverket, 2011) beskrivs begreppet kunskap genom fyra olika 
former: ”fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 
varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att 
skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet” (ibid., s. 10). Andersson 
(2008a) menar att ”skolans undervisning i naturvetenskap kan bidra till att göra omvärlden 
allt mer begriplig för eleverna. Problemet kan ses som en fråga om hur helheter och delar kan 
växelverka för att åstadkomma detta” (s. 22). Enligt Lgr11 (2011) ska läraren beakta ett 
centralt innehåll och utveckla förmågor där eleverna ska se helheter och delar. Samtidigt ska 
undervisningen individanpassas. Lgr11 betonar att det är viktigt att läraren är medveten om att 
alla elever har olika förutsättningar för lärande och har olika förförståelse, därför måste 
läraren anpassa undervisningen ”till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, s. 8). 
I kursplanerna för de naturorienterande ämnena (ibid.) står det att elever ska kunna ges 
möjlighet att ställa frågor ”utifrån egna upplevelser och aktuella händelser” (s. 111). 
Lektionsserien i min studie behandlade atmosfärens och de gröna växternas betydelse för liv. 
Ett centralt innehåll för årskurs 1-3 är begreppet luft och dess ”grundläggande egenskaper och 
hur de kan observeras” (ibid. s, 128). Kursplanerna för de naturorienterande ämnena (ibid.) tar 
även upp tyngdkraft i det centrala innehållet, där det står att eleverna ska observeras med 
hjälp av lek och rörelse. I min studie behandlades tyngdkraftens betydelse för atmosfären. Det 
står i syftestexten i kursplanen för biologi att ”ämnet biologi ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta 
mer om sig själva och naturen” (ibid, s. 111). Undervisningen under lektionsserien i denna 
studie syftade till att lägga grunden för att förstå förutsättningar för liv (se bilaga 1). Ekologi, 
relationen mellan det levande och omvärlden, är centralt inom grundskolans naturvetenskap 
idag. Fram till några decennier sedan var det ett relativt okänt begrepp för allmänheten. ”Idag 
utgör kunskap om ekologiska samband och konsekvenser ett centralt innehåll i de 
naturorienterade ämnena för såväl årskurs 1-3 och 4-6” (Haraldsson Sträng, 2013, s, 13).  
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3.3 Atmosfären och de gröna växterna  
Jordens atmosfär är viktig för allt liv på jorden. Den ser till att värme hålls kvar i atmosfären 
och att det bibehålls en lagom temperatur på jorden. Vidare skyddar atmosfären jorden från 
solens skadliga strålar. Ämnen i atmosfären är nödvändiga för liv, såsom syre, kväve och 
koldioxid. De gröna växterna är viktiga för liv, då de i fotosyntesen ser till att det finns syre i 
jordens atmosfär. Växterna behöver vatten, koldioxid och solljus för att i fotosyntesen 
omvandla det till syre och glykos (Jacobsson, 1987; Helldén m.fl., 2010). Andersson (2008b) 
menar att det är viktigt att yngre barn får en förståelse att luft existerar, trots att den är luktlös 
och osynlig. ”Efterhand kan eleverna koppla ihop sitt kunnande om jorden som planet i 
rymden och luftens egenskaper till begreppet atmosfär, det luftrum som omger planeten och 
hålls på plats av jordens dragningskraft” (ibid., s. 89). Det lärandeobjekt som arbetades med 
under den variationsteoretiska lektionsserien var, varför atmosfären och de gröna växterna är 
en förutsättning för liv (se bilaga 1). Enligt variationsteorin är det viktigt att lyfta kritiska 
aspekter för att visa skillnader (Carlsson, 2002), därför jämfördes jordens livsmiljö med 
månens. Månen har inte samma atmosfär och det finns inget liv på månen. Månens 
dragningskraft är svagare och atmosfären är tunnare och innehåller andra ämnen (NASA, 
2013). Månen har inte heller samma temperatur, då atmosfären inte kan bibehålla värme eller 
skydda från solens strålar. Vidare är det längre perioder av dagsljus och mörker på månen 
jämfört med jorden. ”The lunar day is 14 earth days long at the equator, followed by a 14 
earth day period of darkness, which gives high variations in temperature and light intensities” 
(Eriksson, 2008, s. 5).  

3.4 Forskningstraditionen om lärande i naturvetenskap 
Traditionen inom forskning om lärande i naturvetenskap har varit konstruktivistisk. 
Haraldsson Sträng (2013) menar att konstruktivism har varit förhärskande ”inom forskning 
om lärande om naturen” (s. 12). Därför är det av relevans att redogöra kort för denna ansats 
samt lite tidigare forskning utifrån detta perspektiv. De inre mentala processerna är i fokus 
inom konstruktivism. Lärande ses som en aktiv konstruktionsprocess, där eleverna knyter 
ihop fakta med vad de redan vet (Dysthe, 2003). Den schweiziska teoretikern Piaget (1896-
1980) är central inom denna teori. Den konstruktivistiska teorin har en problemlösande 
karaktär, vilket har fått genomslag inom de naturvetenskapliga ämnena, då det anses att aktivt 
engagemang i ämnesmässiga problem leder till kognitiv utveckling, och inte passivt 
mottagande av fakta (ibid.). Inom konstruktivismen ser man till individen och hur individen 
förstår och upplever fenomen och begrepp. Enligt Andersson (2008b) är en av Piagets 
poänger att vardagskunnandet är en förutsättning för att kunna uppnå vetenskapligt kunnande. 
Inom den ämnesdidaktiska forskningstraditionen har relationen mellan vardagskunnande och 
begrepp studerats flitigt. 
 

Från 1980-talet och framåt har många undersökningar gjorts angående 
elevers begrepp om naturvetenskapliga fenomen […]. Ett huvudresultat i 
tusentals studier är att elever före undervisning har kategoriserbara 
vardagsföreställningar om åtskilliga naturvetenskapliga fenomen och att 
dessa föreställningar skiljer sig från de vetenskapliga. (Andersson, 
2008a, s. 62) 

 
Vidare redogör Andersson (2008a) för att dessa undersökningar ofta utmynnar i att 
vetenskapliga begrepp glöms bort och att vardagsföreställningarna kvarstår efter 
undervisning. Även Pringle (2006) beskriver hur barns förståelse av naturvetenskap har varit 
dominerande inom den ämnesdidaktiska forskningen de senaste decennierna. Det som 
påvisats, menar hon, är bland annat att lärare behöver vara medvetna om barns svårigheter att 
förstå naturvetenskapliga fenomen. I Pringles (ibid.) studie visade det sig att barn kan ha 
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varierande erfarenheter och kunskaper, på olika nivåer med olika grad av missuppfattningar, 
”children are not blank slates, but that they come to science classes with varying levels of 
science information and misinformation often garnered from nonformal activities” (s. 304). 
Smollecks och Hershbergers (2011) påpekar att det är viktigt att lärare inte underskattar barns 
förmåga att lära och att lärare ska planera introduktioner som behandlar begreppsmässig 
förändring, conceptional change. Lärare måste vara medvetna om att den kunskap som barnen 
erhåller kan leda till att de missuppfattningar som barnen redan har förstärks (ibid.). Eskilsson 
(2001) har studerat hur elever förstår och använder naturvetenskapliga begrepp kopplat till 
vardagsförståelse. Han menar att ”elever använder sina nya förklaringsmodeller parallellt med 
sina tidigare” (Eskilsson, 2001, s. 38). Eskilsson (ibid.) menar att hans ”perspektiv på 
kunnande är att kunskapen är individuellt konstruerad men socialt medierad” (s. 169). 
Begreppet socialt medierad, som har sin bakgrund inom sociokulturell teori, innebär enligt 
Dysthe (2003), den förmedling av kunskap som överförs via olika redskap i lärprocessen i 
samspel med andra. Sociokulturell teori bygger vidare på konstruktivistisk teori ”men lägger 
största vikt vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt genom 
individuella processer” (Dysthe, 2003, s. 41). Haraldsson Sträng (2013) är ett färskt exempel 
på forskning som antar ett sociokulturellt perspektiv vid studiet av yngre elevers lärande av 
naturvetenskapliga fenomen. Haraldsson Sträng (ibid.) menar att lärarens roll för lärande är 
central. ”Lärarens stödjande roll för elevens lärande är förbundet med vilka medierande 
redskap, användbara såväl inom som utanför undervisningen, som yngre elever behöver bli 
bekanta med och börja appropriera” (ibid. s, 86). Språket och kommunikativa processer är 
centralt inom ett sociokulturellt perspektiv. Även inom variationsteori är språket en central 
faktor. Genom språket förstår vi och kan beskriva världen. Vikström (2005) kopplar ihop 
sociokulturell teori med variationsteori.  

 
Både de sociokulturella och det variationsteoretiska perspektivet ser 
alltså på språkets relation till vårt tänkande som dialektiskt och bägge 
perspektiven lägger stor vikt vid människors språkliga kommunikation. 
(ibid. s. 41) 

 
Till skillnad från sociokulturell teori är variationsteorin fokuserad kring lärandeobjektet och 
hur det upplevs och förstås i lärandesituationen. För att uppnå lärande måste variation och 
urskiljning ske simultant (Carlsson, 2002). Vikström (2005) menar ”att de variationsmönster 
som konstitueras med språket som främsta medel blir avgörande” (s. 42). När man genomför 
en learning study, utgår man från en variationsteoretisk ansats. Variationsteorin och learning 
study har det senaste decenniet spridit sig i Hong Kong och Sverige (Ling, Chik, och Pang, 
2006). Variationsteorin och learning study kan skapa bra förutsättningar för analys av 
elevernas förståelse i relation till undervisningen (Wernberg, 2009). 
	  
4. Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkterna i studien är ur ett variationsteoretiskt perspektiv.  

4.1 Teoretiskt perspektiv 

4.1.1 Variationsteori 
Variationsteori har sin bakgrund i den fenomenografiska forskningsansatsen. Fenomenografin 
har sin utgångspunkt i hur individer förstår och uppfattar omvärlden (Carlsson, 2002). Det är 
relationen mellan individen och omvärlden som är centralt inom denna forskningsansats. ”Ett 
kännetecken för fenomenografiska ansatser är att människans relation till sin omvärld ses som 
icke-dualistisk. Detta innebär att det vi erfar är beroende av såväl den som erfar, alltså 
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människan, som det erfarna objektet” (ibid. s, 3). Med hjälp av tre begrepp, urskiljning, 
variation och samtidighet, kan lärande förstås. ”Dessa begrepp och deras inbördes, tätt 
sammanflätande, relation kan sägas utgöra de hörnpelare som variationsteorin vilar på” (ibid. 
s. 4). Vi måste ha en erfarenhet av skillnader för att kunna urskilja ett fenomen, som till 
exempel att det finns olika storlekar eller avstånd. Vi måste vidare ha fått erfara olika sorter 
(variation) för att kunna urskilja något från något annat, och till sist måste vi ha ”en samtidig 
medvetenhet eller närvaro av andra ofta kontrasterande dimensioner av föremålet ifråga” 
(ibid., s. 7). Vi måste kunna urskilja något från något annat för att förstå vad det är, till 
exempel skilja en katt från en hund. Då måste vi samtidigt få erfara olika sorters katter och 
hundar, för att kunna identifiera en katt eller en hund när vi möter en ny. Hur vi förstår och 
uppfattar saker är kärnan när vi erfar världen.  

 
”Discerning” means that a feature of physical, cultural, symbolic or 
sensuous world appears to the subject, and is seen or sensed by him or 
her against the background of his or her previous experiences of 
something more or less different. […] The discernment or experience is 
always the discernment of variation or the experience of difference. 
Darkness can only be experienced as a contrast to experienced (or 
imagined) light. (Marton & Trigwell, 2000, s. 386)  

4.1.2 Lärandeobjektet och kritiska aspekter 
Lärandeobjektet är utgångspunkten i variationsteorin, dvs. den förmåga som ska utvecklas för 
att förstå något på ett särskilt sätt. Lärandeobjektet är inte bara faktainnehåll utan även ”hur 
elever förstår innehållet och hur de lär” (Helldén m.fl., 2010, s. 23).  
 

Learning must be directed towards an object (i.e., an object of learning), 
and so even if the learning environment is luxurious and high tech, the 
teachers are kind and caring and the students highly motivated, if the 
object of learning is very complex and difficult, learning is still unlikely 
to take place without the teachers’ help to tease out the critical aspects 
and make them available for students. (Lo, 2012, s. 3) 

 
Enligt Helldén m.fl., (2010) så är det viktigt när man tillämpar variationsteorin att identifiera 
kritiska aspekter för lärandeobjektet. ”Det måste utforskas i varje enskilt fall; för varje 
lärandeobjekt och för varje grupp av elever” (ibid., 25). Olika individer förstår saker på skilda 
sätt, ”sätt som utmärks av kritiska aspekter” (ibid., s. 27). Eleverna får nya relationer till 
lärandeobjektet genom att läraren belyst olika kritiska aspekter, vilket kan leda till en rikare 
förståelse av olika fenomen (ibid., 2010). Enligt Marton och Morris (2002) så definieras 
lärandeobjektet av dess kritiska aspekter. För att förstå något på ett särskilt sätt krävs 
urskiljning av de kritiska aspekterna i den situation som man befinner sig i. Invarianta och 
varianta faktorer synliggör de kritiska aspekterna för lärandeobjektet. Invarians kan vara 
exempelvis begreppet hund och varianter är då till exempel labrador, cockerspaniel och 
schäfer.  
 

According to the variation theory, the only way to discern the critical 
aspects is to experience how they can vary, either at the same point in 
time (synchronic simultaneity) or by remembering earlier related 
experiences (diachronic simultaneity). Therefore, it is important to pay 
attention to what is varying and what is invariant in a learning situation. 
(Vikström, 2008, s. 212)   
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Om elever inte lärt sig vad som var avsett, är det inte säkert att detta beror på bristande 
förmågor hos eleven utan är ett resultat av lärandesituationen. ”The fact that students do not 
learn what is intended is explained as not having seen or focused on the critical aspects 
required for a particular way of seeing intended by the teacher” (Marton & Lo, 2007, s. 42). 
Det är lärarens uppgift att skapa möjligheter och forma lärandesituationer för eleverna, så att 
det blir möjligt för dem att urskilja kritiska aspekter. Marton och Lo (ibid.) menar att läraren 
måste beakta de olika sätt som eleverna förstår det avsedda lärandeobjektet och forma sin 
undervisning efter elevernas olika förförståelser. Genom de två begreppen, det iscensatta och 
det erfarna lärandeobjektet, så uppmärksammar och erkänner läraren att elever inte alltid lär 
det som var avsett. 

4.1.3 Det avsedda, det iscensatta och det erfarna lärandeobjektet 
Det avsedda lärandeobjekt (the intended object of learning), är de kritiska aspekter som 
läraren avser att synliggöra, det vill säga de förmågor som ska utvecklas för att förstå något på 
ett särskilt sätt (Helldén m.fl. 2010). Det är utgångspunkten, men det avsedda lärandeobjektet 
går över i ett iscensatt lärandeobjekt (the enacted objekt of learning), i lärandesituationen. Det 
iscensatta lärandeobjektet är själva tillfället då lärandeobjektet behandlas och arbetas med, 
enligt Marton och Morris (2002). Det är olika variationsmönster som skapas och lyfter fram 
de olika kritiska aspekterna för lärandeobjektet, det vill säga de lärandemöjligheter som 
erbjuds som bildar det iscensatta lärandeobjektet. Vad eleverna kan lära sig beror på vad de 
kan urskilja för utmärkande egenskaper, variation, hos lärandeobjektet och vad de kan 
fokusera på samtidigt (ibid.). Det är i situationen som lärande blir möjligt, genom variation, 
urskiljning och samtidighet (Marton & Trigwell, 2000). Det är i mötet mellan lärare och elev 
lärande sker, ”it is the enacted object of learning that depicts what is possible to learn. This 
space is, to great extent, created by linguistic means in the interaction between teacher and 
student” (Vikström, 2008, s. 213).  
 
Det erfarna lärandeobjektet (lived object of learning) är vad eleverna utvecklat för förståelse 
efter undervisning. För att detta ska bli möjligt måste eleverna ha fått möjlighet att erfara 
variation och urskilja olika kritiska aspekter simultant (ibid.).  
 

If the object of learning is to make it possible for the students to see 
certain things in certain ways, it must be made possible for the students 
to discern certain critical aspects of these things and to discern them 
simultaneously. (ibid., s. 212) 

4.1.4 Språk, vardagsförståelse, och metaforer  
Enligt Vikström (2005) så är språket det viktigaste redskapet för att skapa en relation, visa 
variationsmönster och göra själva begreppet möjligt att förstå. ”Jämförande exempel, ofta av 
metaforisk natur, har spelat en central roll för både lärare och elever” (ibid. s. 151). Tsui 
(2004) menar att språket är ett av de viktigaste verktygen för att skapa en relation mellan den 
som lär och lärandeobjektet. Språket och kommunikativa processer är även en central aspekt 
på lärande inom ett sociokulturellt perspektiv. Vikström (2005) skriver att hon är intresserad 
av ”vad språket kan åstadkomma, det vill säga vad i språket som åstadkommer skillnaderna i 
elevernas förståelse. Vygotskijs tankar om den närmaste utvecklingszonen har lämnat ett 
viktigt bidrag” (ibid., s. 41-42). Barn lär och utvecklas i den närmaste utvecklingszonen. 
Vygotskij ”definierar således den närmaste utvecklingszonen som området mellan det som ett 
barn kan klara ensam och det som samma barn kan klara med hjälp av någon annan” (Dysthe, 
2003, s. 81). Vygotskij framhöll språket som ett viktigt verktyg för lärande. Han menade att 
”lärande medför utveckling” (ibid., s. 80). Vikström (2005) menar dock att ”vad som faktiskt 
ska ske i interaktionen mellan läraren och eleven inom denna utvecklingszon har inte fått ett 
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tillfredsställande svar” (s. 42). Vikström (ibid.) anser att det är de variationsmönster som 
konstitueras med hjälp av språket som blir avgörande. Mycket av det som undervisas i skolan, 
inte minst många naturvetenskapliga begrepp kan vara abstrakta och svåra att förstå. 
”Lärarens uppgift är då att förklara svåra och ofta abstrakta processer på ett enkelt sätt” 
(Helldén m.fl., 2010, s. 29). Helldén m.fl., 2010 menar att ”det är fullt möjligt att använda 
enkla förklaringar och modeller eftersom elever visat sig kunna växla mellan dessa och de 
mer strikt naturvetenskapliga” (s. 29). Vår vardagsförståelse är viktig för att förstå världen. 
Metaforer kan vara till hjälp för att göra abstrakta begrepp begripliga för eleverna. 
”Metaphors can give the students a personal relationship to scientific concepts and help them 
to orginaze their knowledge into well-known forms” (Vikström, 2008, s. 214). Elfström, & 
Nilsson m.fl. (2011) menar att: ”Barns sätt att tänka om naturen och sätta sig själva i 
relationen till den får inte negligeras av läraren” (s. 149). De påstår även att: ”Barn besjälar 
naturen, de har ett antropocentriskt tänkande” (ibid. s.149). Som lärare bör man (enligt ibid.) 
inta ett förhållningssätt där man anpassar undervisningen efter barnens resonemang och 
tankar. 

4.2 Tidigare variationsteoretisk forskning  

4.2.1 Variationsteori, lärande och undervisning 
Carlsson (2002) visar att det är väsentligt att ha ökad kunskap om vad lärandet syftar till att 
uppnå. Vidare menar författaren att det råder ett samband mellan lärares förståelse av 
innehållet och elevers lärande. Hon menar att om ”vi alls ska kunna lära någonting nytt måste 
vi få tillgång till, erbjudas (och också ta emot) möjligheten att se skillnader” (s. 6). I rapporten 
redogör Carlsson (ibid.) resultat från en studie i årskurs 6 om elevers förståelse för ekologiska 
processer. Resultaten visar att många elever ”ligger kvar på samma förståelse som före 
undervisningens början” (ibid. s, 27). Carlsson (ibid.) menar att lärarens undervisning kan 
antas påverka resultaten. Läraren i studien, menar Carlsson (ibid.), hade inte varit delaktig i 
några diskussioner om innehåll, struktur eller metod, eller om vilka aspekter som kan antas 
vara centrala att lyfta fram för att nå målet. Vad som saknats för läraren, menar Carlsson 
(ibid.), har varit kunskapen om fenomenets struktur och en analys av elevernas förståelse för 
det specifika lärandeobjektet samt hur deras förståelse skulle kunna utvecklas. Det som hon 
anser är viktigt, är ökad kunskap om lärandets struktur, det som lärandet syftar till att uppnå 
samt att synliggöra skillnader.   
 
Vikström (2005) studerar i sin avhandling, sex lärare i grundskolans tidigare år och deras 
elever under en lektionsserie med ett specifikt lärandeobjekt, fröväxters livscykel. Vidare 
behandlas relationer och samband mellan elevers lärande och lärares undervisning och 
kompetens. I bakgrunden berättar hon om sin erfarenhet av att lärare ofta fokuserar på 
aktivitet och inte innehåll. Lärarna var mer intresserade av själva aktiviteterna och ”inte på det 
lärande av innehållet som aktiviteterna ledde till hos eleverna” (ibid. s. 5). NU-03 visar att 
elever ofta har svårt att förstå processen fotosyntesen samt att få elever känner till luftens 
sammansättning och tror att den mest består av syre och koldioxid (Skolverket, 2003). 
Resultaten i Vikströms avhandling (2005) visar ”att det är möjligt för även mycket unga 
elever att utveckla sin förståelse för abstrakta och komplicerade biologiska processer och att 
denna förståelse har en tydlig koppling till de möjligheter undervisningen erbjudit” (s. 149).  

4.2.2 Learning study, variationsteori, lärande och undervisning 
Marton och Lo (2007) beskriver de hur en learning study går till. Ett lärarlag tillsammans med 
en forskare utgår i en learning study från ett lärandeobjekt och dess kritiska aspekter, de 
planerar undervisningen utifrån elevernas förförståelse i ett förtest, genomför undervisningen 
som dokumenteras och utvärderar sedan elevernas förståelse i ett eftertest, för att sedan 
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omarbeta lektionsplaneringen och genomföra processen på nytt i cykler (Marton & Lo, 2007). 
I artikeln nämns 27 stycken olika learning studies. Författarna (ibid.) argumenterar för att 
fördelen med att tillämpa en learning study, är att det synliggör relationen mellan lärande och 
undervisning och lärarnas professionella utveckling. Det är lärarens uppgift att utforma 
undervisningen efter elevernas förståelse av ett avsett lärandeobjekt. Läraren kan inte 
bestämma i förväg vad som kommer att läras utan måste beakta de olika sätt som eleverna 
förstår lärandeobjektet på. I de 27 learning studies som Marton och Lo (ibid.) refererar till så 
blev resultaten i eftertesterna högre än i förtesterna. Enligt Marton och Lo (ibid.), kan det bero 
på att lärarna behandlade innehållet i undervisningen på ett nytt sätt. Men Marton och Lo 
(ibid.) menar att inga tester utan learning studies gjordes, vilket innebär att de inte kan 
jämföra resultaten med något annat. De menar att eleverna kanske skulle kunna ha gjort 
samma progression ändå, för de kan inte bevisa motsatsen. Fruktbara resultat är dock att de 
elever som ansågs som svaga, utvecklades mer än sina klasskamrater. Marton och Lo (ibid.) 
förklarar att utgångspunkten i en learning study är elevernas svårigheter att förstå kritiska 
aspekter för lärandeobjektet. Undervisningen går sedan ut på att läraren erbjuder variation så 
eleverna får en möjlighet att utveckla en förmåga att urskilja de kritiska aspekterna. De svaga 
eleverna kanske vinner mest på det, menar Marton och Lo (2007). De menar även att elever 
kan lära sig mer än förväntat. Enligt Marton och Lo (ibid.) kan en learning study hjälpa lärare 
att fokusera på relationen mellan deras undervisning och elevernas resultat.  
 
Ling, Chik, och Pang (2006) visar att det genom variationsmönster i undervisningen är 
möjligt att för en klass i år 3 i Hong Kong att uppnå begreppsmässig förståelse. De tillämpade 
learning study som metod i studien, med en variationsteoretisk utgångspunkt. När lektioner 
planerades, så togs hänsyn till relevanta variationsmönster, som skulle hjälpa elever att 
urskilja de kritiska aspekterna. För- och eftertesterna i studien visar, enligt Ling, Chik, och 
Pang (ibid.), att elevernas lärande utvecklades. Vidare menar författarna att de i studien visar 
hur variationsteorin kan användas i praktiken via en learning study. De menar även att lärare 
kan dra nytta av teorin för att analysera sin egen undervisning, samt utveckla en analytisk 
medvetenhet om relationen undervisning och lärande. Vidare kan learning studies vara 
behjälplig för lärare att hjälpa elever att lära. Ling, Chik, och Pang (ibid.) menar att det är 
viktigt att utvärdera vad som gick bra och vad som gick dåligt. ”In evaluating the lessons, it is 
more important that we discover whether we have succeeded or failed to make it possible for 
the students to learn the intended object of learning” (ibid. s.14). 
 
Wernberg (2009) undersöker hur lärandeobjektet behandlas i tre olika learning studies. 
Ambitionen med Wernbergs studie (ibid.) var att utveckla de deltagande lärarnas förmåga att 
undervisa och planera utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv. Hon menar att varje lärare 
skulle göra teorin till sin egen, då undervisning och lärande ”som fenomen är interaktivt och 
läraren måste under en lektion göra övervägande och agera. Detta får till följd att en lektion 
inte i förväg kan planeras i detalj” (s. 196). Wernberg (ibid.) menar att man som lärare måste 
beakta de distinktioner som man vill att eleverna ska urskilja. Vidare menar hon att en av 
styrkorna inom variationsteorin är att undervisning och lärande får en jämförbar dimension då 
de blir beskrivna i samma termer. Wernberg (ibid.) tolkar sitt resultat som att det finns 
empiriska samband mellan behandling av innehållet och lärandeobjektets tre 
framträdelseformer, det avsedda, det iscensatta och det erfarna lärandeobjektet. Hon menar 
även att variationsteorin varit användbar för att förstå undervisning. Samtidigt vet hon inte 
hur resultatet hade blivit om de inte tillämpat variationsteorin. Kanske hade lärarna ”kunnat 
utveckla sin undervisning och därmed elevernas lärande utan variationsteorin, men just 
förmånen att delta i en learning study och genom det deltagandet få möjlighet att diskutera 
kring ett specifikt ämnesinnehåll, lärandeobjektet, har hjälpt lärarna” (s. 210). Resultaten i 
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Wernbergs studie (ibid.) visar att lärare bör ha kvalificerade insikter, ”men därifrån till att 
transformeras till ett lärandeobjekt när man skall komma underfund med vad som skall göras 
och vilka de kritiska dragen är i den aktuella elevgruppen är inte trivialt” (s. 210-211). 
Studien visar, enligt Wernberg (ibid.), vikten av lärandeobjektets behandling och 
pedagogernas medvetenhet av dess betydelse. ”I arbetet med lärandeobjekt synliggörs kritiska 
drag i lärandeobjektet vilket i sin tur får implikationer för genomförande av lektionen 
eftersom de pekar ut vad läraren måste hantera” (s. 211). 
 
Pang och Ling (2012) menar att variationsteorin erbjuder vägledande principer för lärare när 
de ska utforma undervisning, analysera undervisning och utvärdera resultat. Vidare menar de 
att med hjälp av variationsteori och learning study som metod, kan relationen mellan vad som 
sker i klassrummet och vad eleverna lär sig förklaras, och på så sätt kan tillvägagångssätt 
identifieras för att förbättra möjligheter för lärande. Pang och Ling (ibid.) menar att det finns 
två aspekter som är ytterst relevanta att ta hänsyn till när man tillämpar en learning study. 
Först måste lärarna vara ständigt fokuserade på lärandeobjektet, vilket innebär att identifiera 
vad som är vitalt för eleverna att lära och vilka kritiska aspekter eleverna ska uppfatta för att 
förstå lärandeobjektet, det vill säga den förmåga som lärarna vill utveckla under 
lärandetillfället. Sedan måste de tillämpa variationsteorin i varje steg i processen. De menar 
även att det är viktigt att fånga elevernas lärande genom att eleverna ska få möjlighet att 
uttrycka och förklara sina kunskaper under lärtillfället. Deras slutsats är för det första att 
relationen mellan elevers lärande och det avsedda lärandeobjektet fortsätter att vara i fokus i 
learning studies. ”First, the central focus of learning studies remains squarely on student 
learning throughout, as their sole purpose is to help students to grasp an intended object of 
learning more effectively” (ibid. s. 604). För det andra är variationsteorin ett pedagogiskt 
verktyg. Pang och Ling (ibid.) menar att variationsteori har både en förklarande och preventiv 
förmåga. Lärare använder variation naturligt i sin undervisning menar Pang och Ling (ibid), 
men utan att vara vägledd av en teoretisk ansats så leder det till att lära sig något icke avsett. 
 

Teachers naturally use variations in their teaching; as an example, 
consider the comparison group in the first case study. Without being 
guided by a particular theory, the teacher made use of a particular pattern 
of variation and invariance that led to the learning of something unin- 
tended. (s. 604) 

4.2.3 Sammanfattning 
Variationsteorin kan vara en guidande princip för att studera relationen lärande och 
undervisning. Enligt Vikström (2005) så är språket det viktigaste redskapet för att skapa en 
relation, visa variationsmönster och göra själva begreppet möjligt att förstå. Carlsson (2002) 
menar att läraren måste ha kunskap om fenomenets struktur och göra en analys av elevernas 
förståelse för det specifika lärandeobjektet samt hur deras förståelse kan utvecklas för att 
undervisningen ska kunna generera lärande. Vidare menar Carlsson (ibid.) att det är av 
betydelse att pedagogen visar på skillnader för lärande ska uppnås. Pang och Ling (2012) 
anser att learning study och variationsteori medför möjlighet till lärande. Pedagogen ska i 
processen vara ständigt fokuserad på lärandeobjektet, vilket innebär att identifiera vad som är 
vitalt för eleverna att lära och vilka kritiska aspekterna som eleverna ska få möjlighet att 
urskilja (ibid.). Styrkorna inom variationsteorin är att undervisning och lärande får en 
jämförbar dimension då de blir beskrivna i samma termer (Wernberg, 2009). Lärandeobjektet 
kan delas in i ett avsett, ett iscensatt och ett erfaret lärandeobjekt, vilket medför att det som 
läraren avsåg att lära ut kanske inte blev det som undervisades eller förstods. Läraren måste ta 
hänsyn till de olika sätt som eleverna förstår lärandeobjektet och anpassa undervisningen 
(Marton & Lo, 2007). Eleverna ska vara aktiva deltagare under lärtillfället och få möjlighet att 
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uttrycka sina kunskaper och förståelse av lärandeobjektet. På så sätt kan läraren behandla 
lärandeobjektet så att eleverna kan utveckla sin förståelse (Pang & Ling, 2012).  
	  
5. Metod 
Data i den här studien har samlats in med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativ 
forskning bygger bland annat på att tolka och försöka förstå fenomen (Thurén, 2004) och det 
råder en ”närhet till enheterna i undersökningen. […] De kvalitativa metoderna innebär alltså 
ett försök att överskrida det subjekt-objekt-förhållande som utmärker naturvetenskapen” 
(Holme & Krohn Solvang, 2006, s. 92). Jag var intresserad av hur eleverna förstod ett 
lärandeobjekt och relationen mellan elevernas lärande och undervisningen, när jag tolkade 
data och resultat. Urvalet var litet, sju elever i grundskolans årskurs 2 och 3, från den klass 
där jag genomförde min slutpraktik under våren 2014. Eleverna har intervjuats, deras texter 
från undervisningstillfällena och för- och eftertest har analyserats, där både skrivna ord och 
ritade bilder räknades som text, då en text kan vara mer än det verbala språket (Skolverket, 
2007). Intervjuer i form av strukturerade samtal har spelats in före, under och efter 
lektionsserien och undervisningen har observerats av elevernas klasslärare med hjälp av ett 
observationsschema (se bilaga 2), för att få syn på relationen mellan elevernas lärande och de 
lärandemöjligheter som erbjudits i undervisningen.  

5.1 Val av metod 
Som nämnts tidigare har undersökningen i den här studien genomförts med inspiration av en 
learning study (Marton & Lo, 2007), och kan därför ses som en praxisnära studie (Wernberg, 
2009). I SOU 2005:31 beskrivs praxisnära som verksamhetsnära forskning. De verksamma 
inom denna forskning ska kunna växla mellan att vara forskare och vara studiens 
studieobjekt. ”Syftet med forskningen sägs vara att ”utveckla den pedagogiska 
verksamheten”” (SOU 2005:31, s. 25). Jag växlar i denna studie med att undersöka och själv 
bli undersökt. Jag utför undervisning, samlar in och analyserar data och blir samtidigt ett 
objekt för analys, då undervisningen blir observerad av klasslärarna som dokumenterar i ett 
observationsschema (se bilaga 2). Studien har sin teoretiska utgångspunkt i variationsteorin 
och därför var det mest lämpligt att använda learning study som inspirationsmodell för 
undersökningen (Pang & Ling, 2012). 

5.1.1 Learning study som utgångspunkt 
Med learning study som inspirationsmodell, har jag valt att utgå från ett avsett lärandeobjekt, 
undersökt elevernas förmågor och kunskaper före undervisning genom ett förtest, planerat och 
utformat lektioner för att utveckla elevernas förmågor, genomfört lektionerna och utvärderat 
undervisningen och elevernas förståelse efter undervisning genom ett eftertest. I en regelrätt 
learning study ska läraren tillsammans med andra lärare och en forskare, enligt Marton och 
Lo (2007):  
 

1) välja och fokusera på ett avsett lärandeobjekt, 
2) undersöka elevernas förmågor och kunskaper före undervisningen, 
3) planera och utforma lektioner som utvecklar elevernas förmågor och kunskaper, ha i 

åtanke sin egen kunskap och erfarenhet av lärandeobjektet, söka relevant innehåll, 
4) undervisa enligt planeringen 
5) utvärdera lektionen/lektionerna för att se om eleverna lärt sig vad som var avsett, 
6) dokumentera och utvärdera tillvägagångssättet av syftet, processen och resultaten.  

 
Denna modell upprepas i cykler, då det är viktigt att revidera undervisningen efter elevernas 
respons (ibid.). I min undersökning har jag inte genomfört processen tillsammans med ett 
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arbetslag eller tillsammans med någon annan forskare. Jag har inte heller genomfört 
processen i cykler utan i en lektionsserie. Men jag har reviderat undervisningen vart efter, då 
jag utgått från elevernas respons under och efter lektionerna.  

5.1.2 Strukturerade samtal 
För att få fatt i elevernas tankar och förståelse av lärandeobjektet genomfördes kvalitativa 
intervjuer före, under och efter lektionsserien. Den kvalitativa forskningsintervjun är enligt 
Kvale (2009) en typ av samtal som har ett tydligt syfte och en bestämd struktur. Intervjuerna i 
studien kan ses som strukturerade samtal. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) menar 
att ”det strukturerade samtalet går ut på att rikta barns uppmärksamhet och tänkande mot ett 
specifikt innehåll. Genom att introducera ett visst innehåll, ge barn utmaningar och stöd, får 
man barn att tänka och reflektera om kring just detta” (s. 47). Jag utgick från lärandeobjektet 
och dess kritiska aspekter under samtalen, som genomfördes i grupp, vilket syftade till att få 
fatt i ”hur en grupp barn tillsammans tänker kring eller ger uttryck för ett visst fenomen” 
(ibid., s. 31). De strukturerade samtalen efter för- och eftertestet utgick från elevernas svar i 
testerna, som de fick läsa upp och förklara under samtalen. Samtalen efter lektioner utgick 
från frågeställningarna nedan (se figur 1), som baserats på de kritiska aspekterna som eleverna 
skulle få möjlighet att urskilja under lektionsserien. Samtalen utgick från barnens respons, där 
följdfrågor och dialog fick en central roll, för att eleverna skulle kunna urskilja de kritiska 
aspekterna under samtalen. Syftet med samtalen, förutom att samla in data om elevernas 
förståelse, var att utveckla deras förståelse för lärandeobjektet och rikta barnens 
uppmärksamhet mot det (Lo, 2012). Detta innebar att även samtalen kan ses som 
undervisningstillfällen, då jag under samtalen förklarade och försökte hjälpa eleverna att 
urskilja kritiska aspekter. Detta medförde att även det iscensatta lärandeobjektet kunde 
analyseras utifrån de transkriberade samtalen, det vill säga de lärandemöjligheter som 
erbjudits i undervisningen. Nedan är exempel på frågeställningar som samtalen utgick ifrån. 
 
Frågeställningar vid samtal 
 
Vad är atmosfären? 
 
Vad innehåller luften? 
 
Vad gjorde dragningskraften med atmosfären? 
 
Hur var det med värmen på jorden? 
 
Atmosfären på månen var tunn. Hur var det på månen med värme? Kallt och varmt? 
 
Atmosfären på månen kan inte behålla värme. Hur var det på jorden? 
 
Hur skulle man kunna leva på månen, vad skulle man behöva då? 
 
Vad är det i luften som vi behöver? 
 
Vad behöver vi för att få syre? 
 
Vad behöver växten för att växa och leva? 
 
Vem hjälper växten att växa och tillverka syre? 
 
Vad skulle hända om vi inte hade några gröna växter? 
Figur 1  
Samtalen genomfördes i grupp, då en fördel med strukturerade samtal i grupp är enligt 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) att barnen kan bli medvetna om den variation 
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som finns i gruppen, det vill säga hur deras kamrater uppfattar och reflekterar över ett 
fenomen. Doverborg och Pramling Samuelsson (ibid.) menar dock att man måste vara 
medveten om ”de mekanismer som styr gruppen. Får det tysta, blyga barnet möjlighet att 
delta i samtalet? Hur mycket talar det pratglada barnet?” (ibid., s. 31). Under undersökningen 
ville jag kunna utvärdera elevernas förståelse av lärandeobjektet, det vill säga det erfarna 
lärandeobjektet, varför samtalen spelades in. Som nämnts tidigare, möjliggjorde även 
samtalen analys av det iscensatta lärandeobjektet, då jag samtalade med barnen om 
lärandeobjektet och reagerade på deras respons under samtalen. Vid intervjuer måste 
forskaren ta hänsyn till frågornas grad av standardisering och strukturering. Standardisering 
innebär ”hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det gäller frågornas utformning 
och inbördes ordning” (Patel & Davidsson, 2003, s. 71). Strukturering innebär ”i vilken 
utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin egen 
inställning eller tidigare erfarenheter” (Patel & Davidsson, 2003, s. 71). Patel & Davidson 
(2003) framhåller att kvalitativa intervjuer ofta har ”en låg grad av standardisering” (s.78). 
Samtalen i den här studien har en låg grad av strukturering, då eleverna fick tolka och svara 
fritt utifrån deras erfarenheter. Intervjufrågorna som samtalen utgick ifrån är standardiserade i 
den meningen de följer en viss ordning (se figur 1, s. 11), men barnens erfarenheter och 
frågeställningar styrde samtalen, vilket innebär en låg grad av standardisering.  

5.1.3 Observation och observationsschema 
Det finns olika typer av observation, strukturerad och ostrukturerad observation. Alla 
observationer sker systematiskt men med olika grad av strukturering, enligt Patel och 
Davidson (2003). I den här studien genomfördes en ostrukturerad observation. 
”Ostrukturerade observationer används oftast i utforskande syfte för att man ska inhämta så 
mycket information som möjligt kring ett visst problemområde” (ibid., 2003, s. 94). 
Observation användes för att undersöka det iscensatta lärandeobjektet, genom att klasslärarna 
dokumenterade i ett observationsschema (se bilaga 2). Syftet med observationsschemat var att 
få ut så mycket information som möjligt om undervisningen, det vill säga det iscensatta 
lärandeobjektet, och hur det påverkat barnens förståelse. I min studie har klasslärarna 
antecknat ostrukturerat utifrån frågeställningar i ett observationsschema (se bilaga 2). 
Ostrukturerade observationer kräver att observatören är systematisk och att den följer någon 
form av förtrogenhet med det som skall undersökas (Patel & Davidson, 2003).  

5.1.4 Elevtexter 
Med elevtexter menar jag de texter som eleverna har producerat själva. Eleverna fick göra 
för- och eftertest, samt en egen faktatext om lärandeobjektet (se bilaga 1) för att visa vad de 
lärt sig under lektionsserien. De fick göra fler texter men jag har avgränsat mig till att 
analysera testerna och elevernas faktatexter, då det inte fanns tid och utrymme att ta med 
samtliga elevtexter som eleverna producerade under lektionsserien i studien. I elevtexterna 
fick eleverna använda sig av ord och teckna bilder för att visa sin förståelse av 
lärandeobjektet. Jag antar här ett vidgat textbegrepp och räknar bild som text. Enligt 
Skolverket (2007) ”får vi ett vidgat textbegrepp när begreppet text får innefatta budskap som 
överrförs [sic] på annat sätt än genom det skrivna ordet” (s. 8).  

5.2 Genomförande 
Studien genomfördes genom att välja ett avsett lärandeobjekt, utforma för- och eftertest, 
genomföra förtest, revidera lärandeobjektet, planera och genomföra en lektionsserie, samla in 
data genom strukturerade samtal, observation av undervisning och analys av elevtexter samt 
eftertest. Analysen av data har utgått från fenomenografin, där elevernas förståelse har 
kategoriserats utifrån hur de urskiljt de kritiska aspekterna samt hur undervisningen påverkat 
elevernas möjlighet att urskilja dessa.     
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5.2.1 Arbetsgång  
 
Figuren nedan visar arbetsgången när studien genomfördes. 

Planering av avsett lärandeobjekt och konstruktion av för- och eftertest. 
	  
	  

 Genomförande av förtest, strukturerade samtal om förtest och analys av svar.  
	  
	  

Revidering av lärandeobjekt, identifikation av kritiska aspekter och lektionsplanering. 
	  
	  

Dag 1. Lektion 1: Atmosfären. Observation av undervisning. 
	  
	  

Dag 1. Strukturerat samtal. Analys av erfaret lärande samt iscensatt bearbetning av lärandeobjekt.    
	  
	  

Dag 2. Lektion 2: De gröna växterna. Observation av undervisning. 
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Dag 2. Strukturerat samtal. Analys av erfaret lärande samt iscensatt bearbetning av lärandeobjekt.    
	  
	  

Le
kt
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Dag 3. Lektion 3: Repetition. Filmvisning. Skapande av faktatexter. Observation av undervisning. 
	  
	  

Dag 4. Lektion: Skapande av faktatexter och redovisning. 
	  
	  

Genomförande av eftertest, strukturerade samtal om eftertest och analys av svar. 
	  
	  

Transkribering, databearbetning och analys av data utifrån forskningsfrågor. 
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Före lektionsserie 
Lektionsserie 
	  

Efter lektionsserie 
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5.2.2 Lärandeobjektet och kritiska aspekter 
Först och främst valdes ett lärandeobjekt, förutsättningar för liv, vilket valdes i samråd med 
klasslärarna för att anpassas till deras planering och ordinarie undervisning, som vid tillfället 
behandlade rymden. För att utveckla en förståelse för lärandeobjektet var avsikten att eleverna 
skulle urskilja skillnader mellan jordens och månens livsmiljöer. Efter analys av förtestet och 
strukturerade samtal med eleverna reviderades lärandeobjektet till att förstå varför atmosfären 
och de gröna växterna är förutsättningar för liv. Det medförde att utveckla och förklara 
begreppet atmosfär och varför atmosfären är viktig för liv. Vidare varför de gröna växterna är 
viktiga så att vi får syre i vår atmosfär. För att utveckla en förståelse om förutsättningar till liv 
skulle eleverna få möjlighet att urskilja kritiska aspekter. Jag har begränsat mig till att 
redovisa följande: 
 

1. jordens dragningskraft gör så att atmosfären, luften, hålls kvar kring jorden så att 
det kan finnas liv på jorden 

2. atmosfären ser till att en del värme hålls kvar på jorden, så det inte blir för varmt 
eller för kallt på jorden 

3. växter behöver vatten, koldioxid och solljus, för att tillverka socker och syre 

5.2.3 Konstruerande av för- och eftertest 
För att ta reda på elevernas förkunskaper och för att kunna identifiera vad eleverna behöver få 
syn på för att utveckla sin förståelse, konstruerades en stor öppen fråga som förtest. Eleverna 
fick svara på frågan ”Kan vi/kan vi inte leva på månen? Motivera ditt svar. Skriv allt du kan”. 
Med hjälp av att teckna och skriva fick eleverna redovisa sin förståelse. För att dokumentera 
det erfarna lärandeobjektet ställdes samma fråga till eleverna i ett eftertest. Efter båda testerna 
genomfördes strukturerade samtal, där eleverna fick utveckla och förklara sina svar.     

5.2.4 Lektionsserien 
Under totalt fyra lektionstillfällen om ca 60-80 min, ibland uppdelade i två pass, bearbetades 
lärandeobjektet (se bilaga 1 för lektionsplanering), där målet var att eleverna skulle kunna 
urskilja skillnader mellan månens och jordens livsmiljö och nämna några faktorer varför 
atmosfären och de gröna växterna är en förutsättning för liv.  
   
Lektion 1 fokuserade kring skillnader mellan jordens och månens atmosfär. Bildspel och film 
användes för att illustrera skillnader mellan månen och jorden (se bilaga 3). Lektion 2 
behandlade de gröna växternas betydelse för liv och varför det finns syre i atmosfären. En 
saga, film och bilder användes under genomgången (se bilaga 4). Vidare användes slutna 
kretslopp med växter i burkar, som eleverna gjort vid ett annat tillfälle, för att beskriva hur 
växten kan tillverka sitt eget byggmaterial och leva i ett slutet kretslopp tack vare 
fotosyntesen (se bilaga 1). Lektion 3 inleddes med ett repeterande samtal om det som 
behandlats under lektion 1 och 2. Sedan visades en sekvens ur en film (BBC, 2007) som 
behandlade atmosfären och fotosyntesen. Därefter fick eleverna skapa egna faktatexter om 
atmosfären och de gröna växterna (se bilaga 1). Under lektion 4 fick eleverna färdigställa och 
sedan redovisa sina faktatexter. Efter redovisningen fick eleverna genomföra eftertestet.    

5.2.5 Strukturerade samtal i grupp  
De strukturerade samtalen genomfördes i grupp efter förtestet, lektionstillfälle 1, 
lektionstillfälle 2 och efter eftertestet. Fyra stycken strukturerade samtal har ägt rum, spelats 
in och transkriberats. Samtalen varade mellan 10-18 minuter och omfattade mellan 4-7 elever 
per tillfälle. Detta då alla elever inte hade möjlighet att medverka samtidigt under alla 
tillfällen eller var frånvarande under tillfället. I samtalet efter förtestet och lektion 1 var 
samtliga elever med, samtalet efter lektion 2 kunde fyra elever delta och efter eftertestet var 
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sex elever med. Samtalen efter för- och eftertest utgick från elevernas svar i testen och 
samtalen efter lektionstillfällena utgick från lärandeobjektet och de kritiska aspekterna (se 
figur 1, s. 12). De transkriberade samtalen möjliggjorde analys av hur de kritiska aspekternas 
urskiljdes av eleverna, där fokus är elevernas yttranden och inte deras individuella 
prestationer. Vidare hur relationen mellan lärande och undervisning såg ut, då samtalen blev 
iscensatta lärtillfällen där lärandeobjektet behandlades av mig. Jag agerade på barnens svar 
under samtalen och tydliggjorde de kritiska aspekterna som eleverna skulle få möjlighet att 
urskilja för att utveckla sin förståelse.  

5.2.6 Observationsschema 
Observationen genomfördes av klasslärarna utifrån frågeställningarna: VAD i Thereses 
ämnesinnehåll blir tydligt-otydligt i relation till det avsedda lärandeobjektet?, Hur, dvs på 
vilket sätt, lyfter Therese fram det som är kritiskt och väsentligt, dvs det som eleverna måste 
få chans att få syn på för att förstå och lära det som är avsett? och Övriga synpunkter (se 
bilaga 2). Klasslärarna antecknade under undervisningstillfällena, 1, 2 och 3. De kunde inte 
närvara under lektionstillfälle 4 och endast en klasslärare kunde delta under genomgången 
under lektionstillfälle 3. Tanken med observationen var att få syn på relationen mellan 
elevernas lärande och undervisning, samt för att få ett utomstående öga att kritiskt observera 
det iscensatta lärandeobjektet.  

5.2.7 Elevtexter 
Eleverna producerade egna texter i för- och eftertest, samt under lektionsserien. För analys i 
min studie har elevernas svar i för- och eftertest bearbetats och analyserats samt deras 
egenproducerade faktablad om lärandeobjektet (se bilaga 1). Elevtexterna möjliggjorde analys 
av hur eleverna urskiljt de kritiska aspekterna i förhållande till vad som var avsett. Eleverna 
fick möjlighet att förklara sina bilder och skrivna texter i för- och eftertest under de inspelade 
samtalen, samt deras egenproducerade faktablad vilka ligger till grund för analys av vilka 
kritiska aspekter som urskiljts.    

5.3 Databearbetning och analysmetod  
Det är datamaterialet från anteckningar från observationsscheman, de strukturerade samtalen 
och elevtexter (elevers faktatexter, för- och eftertest) som ligger till grund för bearbetning och 
analys. Elevtexterna innehåller både ord och tecknade bilder, och som nämnts tidigare räknas 
både bild och skrivna ord som text (Skolverket, 2007). Eleverna fick förklara vad de ritat och 
skrivit under de strukturerade samtalen. Transkribering av de inspelade samtalen har gjorts för 
att kunna analysera dessa. Då studien har en variationsteoretisk förankring utgår analysen från 
fenomenografin. Enligt Marton och Booth (2002) kan individers förståelse kategoriseras och 
studeras genom hur individerna urskiljt de kritiska aspekterna. Det är individernas yttranden 
och förståelse som är centralt att kategorisera och inte individuella prestationer. Enligt 
Vikström (2005) kan förståelsen av ett fenomen beskrivas mer eller mindre komplex.  
 

Ett grundantagande är att människor kan erfara ett fenomen på ett 
begränsat antal kvalitativt skilda sätt som i regel kan ordnas hierarkiskt. 
Den mest komplexa förståelsen innebär att fler kritiska aspekter urskiljs 
samtidigt och inkluderar då mindre komplexa sätt att förstå, där färre 
kritiska aspekter urskiljs. (ibid. s. 35) 

 
Data från elevtexter, observationsscheman och transkriberingen av samtalen har sorterats och 
analyserats utifrån de kritiska aspekterna, där elevernas yttranden har kategoriserats utifrån 
elevernas kvalitativa skilda sätt att urskilja de kritiska aspekterna. Kategorierna är uppdelade 
i: Kategori 1, Kategori 2 och Kategori 3, där Kategori 1 är den minst komplexa och Kategori 
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3 den mer komplexa graden av förståelse. Eleverna har fått könsneutrala figurerade namn 
som: Kim, Robyn och Charlie, då fokus är på vad eleverna säger och inte vilket kön eleverna 
har. De lärandemöjligheter som erbjudits i undervisningen har sorterats och bearbetats utifrån 
de variationsteoretiska begreppen: variation, skillnad och samtidighet (Carlsson, 2002), där 
analysen fokuserar kring vad för variation och skillnad som erbjudits samtidigt i 
undervisningen. I min analys har jag begränsat mig till tre kritiska aspekter, för att arbetet inte 
skulle bli för stort. Kategori 1, 2 och 3 representerar hur de kritiska aspekterna urskiljts av 
eleverna samt hur relationen elevers lärande och undervisning ser ut. Följande kritiska 
aspekter utgår analysen från:  
 

1. jordens dragningskraft gör så att atmosfären, luften, hålls kvar kring jorden så att 
det kan finnas liv på jorden 

2. atmosfären ser till att en del värme hålls kvar på jorden, så det inte blir för varmt 
eller för kallt på jorden 

3. växter behöver vatten, koldioxid och solljus, för att tillverka socker och syre 
 
Sammanfattningsvis, mitt material har samlats in utifrån mina forskningsfrågor, som sedan 
kategoriserats utifrån de kritiska aspekterna ovan. Allt från lektionsserien redovisas inte, då 
det inte finns möjlighet att kvalitativt analysera allt material från lektionsserien. Det som 
redovisas i studien är: resultaten i för- och eftertest i förhållande till det avsedda och erfarna 
lärandeobjektet, hur de kritiska aspekterna ovan urskiljdes i elevtexter och samtal samt vilka 
lärandemöjligheter som erbjudits i undervisningen i förhållande till hur eleverna urskiljt dessa 
kritiska aspekter.  

5.4 Urval och avgränsningar 
Sju elever ingick i studien. Fyra elever gick i årskurs 3 och tre elever i årskurs 2. Eleverna 
gick i samma klass som var åldersblandad. Urvalet i studien var inte slumpmässigt valt utan 
systematiskt valda av klasslärarna utifrån syftet med studien (Holme & Krohn Solvang, 
2006). Urvalet av informanterna valdes ur den klass där jag praktiserade under våren 2014. 
Klassens klasslärare fick i uppdrag att välja elever som kunde representera ett urval utifrån 
studiens syfte. Jag begränsade mig till sju elever, då det inte fanns tid och möjlighet att 
genomföra en större studie. Som tidigare nämnts har inte allt material från lektionsserien 
analyserats, då det inte fanns möjlighet att göra en större studie. Jag avgränsade mig till det 
som var relevant med mitt syfte och forskningsfrågor. 

5.5 Forskningsetiska aspekter 
Jag tillfrågade personligen de berörda klasslärarna om de hade möjlighet att låta mig 
genomföra min studie i deras klass. Vetenskapsrådets etiska regler för forskning 
(Vetenskapsrådet, 2002) ligger till grund när jag genomfört studien och där hänsyn tagits till 
följande krav: 
 
Informationskravet  
De elever som ingick i studien informerades om studiens syfte samt vad den ska användas till. 
Jag informerade även om att intervjuer och samtal skulle spelas in. Även föräldrarna 
informerades, genom att de fick information om studiens syfte, genomförande och de 
forskningsetiska kraven enligt Vetenskapsrådet (2002). 
 
Samtyckeskravet  
Allt deltagande i studien var frivilligt och eleverna fick möjligheten att välja om de ville vara 
med eller inte, även om deras vårdnadshavare givit sitt samtycke skriftligt att låta dem delta. 
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Konfidentialitetskravet  
All information har kodats så att det inte går att identifiera informanter, skola eller klasslärare. 
Som nämnts har eleverna fått könsneutrala figurerade namn som: Kim, Robyn och Charlie, för 
att skydda elevernas identitet. Kön är ingen aspekt som beaktas, därför används könsneutrala 
namn. Vidare används pronomen hen för att skydda informanternas identitet ytterligare. 
Klasslärarna kallas klasslärarna eller klassläraren.  
 
Nyttjandekravet  
Det material som jag har samlat in användas endast i denna studie och på det vis jag 
informerat om. Inga oberörda kommer att ta del av det insamlade materialet, som 
transkribering, anteckningar i observationsscheman, ljudfiler, elevtexter etc.    
	  
6. Resultatredovisning 
Först redovisas elevernas förkunskaper och det avsedda lärandeobjektet. Det avsedda 
lärandeobjektet och elevernas förkunskaper i relation till det iscensatta och det erfarna 
lärandeobjektet redovisas sedan utifrån kritiska aspekter 1, 2 och 3, för att möjliggöra analys 
av relationen mellan elevernas lärande och den undervisning som erbjudits samt hur de 
kritiska aspekterna urskiljts av eleverna.  

6.1 Elevernas förkunskaper i förtest  
Jag har tolkat elevernas svar på frågan, Kan vi/Kan vi inte leva på månen? Motivera ditt svar. 
Skriv allt du kan. Elevernas svar visar att de förstår det avsedda lärandeobjekt: förutsättningar 
för liv, på kvalitativt skilda sätt, som kan ordnas hierarkiskt. Tre olika förförståelser har nedan 
graderats i Kategori 1, Kategori 2 och Kategori 3, där kategori 1 är den minst komplexa och 
Kategori 3 den mer komplexa. 
 
Elever i Kategori 1 använder begreppet atmosfär men inte begreppet syre. De förstår att det 
inte går att leva på månen. Representativt för elever i Kategori 1 är att de har ritat en jordglob 
med en cirkel runt och en måne utan någon cirkel. En elev i Kategori 1 förklarar att jorden har 
en atmosfär och att månen inte har någon atmosfär och därför kan vi inte leva där. 
 
Förkunskaper i Kategori 1 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Elever i Kategori 2 har ritat en jordglob, som elever i Kategori 1, men i Kategori 2 har några 
elever även ritat en människa som andas. Elever i Kategori 2 förklarar att vi behöver syre för 
att kunna andas, därför kan vi inte leva på månen. Robyn nämner även att det inte finns vatten 
samt att man skulle flyga iväg om man bodde på månen, vilket visar ett mer utvecklat svar än 
de andra i Kategori 2.   

”Vi kan inte leva på månen. Det fins 
ingen atmosfär”. Charlie 

”Vi kan inte leva på månen. Det fins 
ingen luft. Det fins ingen atmosfär”. 
Texas 
	  



	   18	  

Förkunskaper i Kategori 2    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elever i Kategori 3 har en förförståelse att syre och växter hänger ihop. I Kategori 3 beskriver 
eleverna att vi behöver syre och växter för att kunna leva och det finns inte på månen, därför 
kan vi inte leva där. 
 
Förkunskaper i Kategori 3    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Resultaten i förtestet visar att eleverna har olika grad av förförståelse för lärandeobjektet: 
förutsättningar för liv. Under det strukturerade samtalet efter förtestet ombads eleverna att 
förklara vad de menar med atmosfär. Ingen elev kunde förklara vad atmosfär är eller vad den 
har för egenskaper under samtalet. Kit försökte ge ett svar och svarade: ”en atmosfär håller 
inne luften”. Hen kunde inte utveckla sitt svar. Eleverna kunde inte förklara eller utveckla sina 
tankar om atmosfären, syre eller de gröna växterna under det strukturerade samtalet efter 
förtestet. De ser atmosfären som en skyddsbubbla eller som en behållare (se Nens svar under 
Kategori 3). Det avsedda lärandeobjektet utvecklades därför till att: förstå varför atmosfären 
och de gröna växterna är förutsättningar för liv. För att skapa möjligheter till utvecklad 

”Vi kan inte leva på månen för att man inte 
kan andas, man har inge luft på månen. det 
finns inge syre”. Kim 
	  

”Vi kan inte leva på månen. För det fins 
ingen syr. Det fins inge vaten på månen. 
Tenk när man såv så flög man iveg longt 
longt bort i rymden. Jag skulle inte vilja leva 
på månen”. Robyn  
	  

”Vi kan inte leva på månen för att vi har 
inge luft i rymden. Det fins ingen atmosfär 
som holler i våran luft och syre”.  Kit 

”Vi kan inte leva på månen. 
Derför att de finns inte syre 
der och vi måst ha syre. och 
vekstrna ger oss syre. På 
månen fins inte väkster.” Eli 
	  

”Jag tror att man inte kan 
bo på månen, men om i 
framtiden kanse då kan det 
kommer en skyddsbubbla 
runt månen och spruta syr 
och plantera vekster. Då 
kanse det går!!”. Nen 
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förståelse av lärandeobjektet så fokuserades undervisningen kring att hjälpa eleverna urskilja 
kritiska aspekter (Marton & Lo, 2007) som: 1. Jordens dragningskraft gör så att atmosfären, 
luften, hålls kvar kring jorden så att det kan finnas liv på jorden, 2. Atmosfären ser till att en 
del värme hålls kvar på jorden, så att det inte blir för varmt eller för kallt på jorden och 3. 
Växter behöver vatten, koldioxid och solljus, för att tillverka socker och syre. 

6.2 Relationen lärande och undervisning 
Resultaten redovisas utifrån de tre kritiska aspekterna som eleverna skulle urskilja för att 
utveckla en förståelse för lärandeobjektet under lektionsserien. För att svara på 
forskningsfrågan hur de kritiska aspekterna urskiljts av eleverna har elevernas svar ordnats 
och redovisats hierarkiskt, utifrån de tre kategorierna: Kategori 1, Kategori 2 och Kategori 3. 
Undervisningen i förhållande till elevernas lärande redovisas i löpande text, där resultaten 
analyserades utifrån hur de kritiska aspekterna behandlats genom variation, skillnad och 
samtidighet i relation till elevernas lärande (Carlsson, 2002).  
 
6.2.1 Kritisk aspekt 1 
 
Jordens dragningskraft gör så att atmosfären, luften, hålls kvar kring 
jorden så att det kan finnas liv på jorden 
 
Det avsedda kritisk aspekt 1 
Som redovisats tidigare var det ingen elev i förtestet som kunde utveckla vad atmosfären var, 
utom Kit som menade att atmosfären håller inne luften och Nen som beskrev atmosfären som 
en skyddsbubbla. Robyn nämnde att vi skulle flyga iväg om vi bodde på månen, vilket 
indikerar att hen har någon form av förförståelse för dragningskraften. Den kritiska aspekten, 
att jordens dragningskraft gör så att atmosfären, luften, hålls kvar så att det kan finnas liv på 
jorden, syftade därför till att utveckla en förståelse för vad atmosfären är och varför den är 
viktig för förutsättningar för liv på jorden.  
 
Det iscensatta kritisk aspekt 1 
Under lektion 1 så behandlades variation av dragningskraften (se bilaga 1) genom att barnen 
fick hoppa och tappa föremål. Jag ritade på tavlan i försök att illustrera att luften också hålls 
kvar med hjälp av dragningskraften. För att visa skillnad mellan jordens och månens atmosfär 
och dragningskraft användes ett bildspel samt en film som visade hur astronauter på månen 
går och hoppar (se bilaga 3). Barnen fick gå och hoppa för att jämföra med astronauterna och 
reflektera över varför månen har en tunn atmosfär och jorden har en tjockare så vi kan leva på 
jorden. I observationsschemat (se bilaga 2) bedömde klasslärarna att den kritiska aspekten 
behandlades variationsrikt genom olika aktiviteter samt att barnen fick reflektera över att luft 
är materia: ”Bra med bildspelet – håller barnens fokus och intresse. Filmen – titta på hur de 
hoppar! + Pröva hoppa själv. Bra att få med alla sinnen – även känslan att luft är något”. 
Under det strukturerade samtalet efter lektion 1 visade barnen att de hade svårt att relatera 
dragningskraften till atmosfären, så den kritiska aspekten behandlas igen under samtalet. 
Nedan följer en diskussion om dragningskraftens förhållande till atmosfären.  
 
Therese: Vad är det dragningskraften gör med atmosfären? Kommer du ihåg? 
 
Robyn: Äh. Ja. Vi är kvar på jorden.  
 
Therese: Vad gör den med atmosfären då? 
 



	   20	  

Robyn: Den… nej… kommer inte ihåg. 
 
Therese: Var det någon annan som kommer ihåg vad dragningskraften gör med atmosfären?  
 
Charlie: Håller den kvar. 
 
Therese: Håller den kvar ja. Och, vad tänker du? 
 
Eli: Håller den kvar.  
 
Therese: Vad skulle hända om vi inte hade vår dragningskraft på jorden? Med atmosfären? 
 
Nen: Den skulle åka iväg. 
 
Therese: Hur var det på månen då?  
 
Texas: Dragningskraften… man studsar för den är så liten… 
 
Therese: Hur påverkar det månens atmosfär då? 
 
Eli: Tunn, tunn, tunn… 
 
Therese: Dragningskraften där kan inte hålla kvar en atmosfär på samma sätt som på jorden. 
Kan det hänga ihop? Liten dragningskraft och liten atmosfär? Vad skulle hända om vi inte 
hade någon atmosfär? 
 
Charlie: Dö… 
 
Variationsmönster beskrivs under samtalet. Varianterna är jordens atmosfär och månens 
atmosfär, invariansen är atmosfär. Varianterna är månens dragningskraft och jordens 
dragningskraft, invariansen är dragningskraft. Skillnader mellan månen och jorden diskuteras 
samtidigt, med syftet att eleverna ska utveckla en djupare förståelse om den kritiska aspekten, 
att jordens dragningskraft gör så att atmosfären, luften, hålls kvar så att det kan finnas liv på 
jorden. 
 
Det erfarna i förhållande till förkunskap kritisk aspekt 1 
Alla elever lyckades inte urskilja att dragningskraften håller atmosfären kvar runt jorden. 
Eftertestet visar att elever i Kategori 3 har kopplat ihop dragningskraften med atmosfären. 
Representativt för elever i Kategori 3 är att de skriver: ”Jordens dragningskraft gör så att 
atmosfären är kvar runt jorden och att månens atmosfär är tunn för att dragningskraften är 
svag”, vilket visar att de kopplat ihop att dragningskraften och atmosfären har en kritisk 
relation. Elever i Kategori 1 nämner inte dragningskraften alls och elever i Kategori 2 nämner 
dragningskraften men inte förhållandet till atmosfären, vilket indikerar att de inte har förstått 
sambandet mellan atmosfär och dragningskraft. Ingen elev nämnde relationen dragningskraft 
och atmosfär i förtestet men några gör det efter undervisning. Elevernas faktatexter visar att 
eleverna har olika komplex förståelse, se nedan, och att de har hoppat mellan kategorier från 
förtestet. Robyn stannade kvar i Kategori 2 och Texas stannade kvar i Kategori 1 medan 
Charlie hoppade från Kategori 1 till Kategori 3. Ingen elev nämnde begreppet dragningskraft i 
förtestet, förutom Robyn som beskrev att vi skulle flyga iväg från månen men hen nämnde 
inte begreppet dragningskraft. Ingen elev nämnde dragningskraftens relation till atmosfären i 
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förtestet men några gör det efter lektionsserien, vilket visar en utvecklad förståelse efter 
undervisning. 
 
Kategori 1                  Kategori 2  Kategori 3 

	  
	  
	  
	  
 

Erfaret lärandeobjekt i elevtext (faktatext) 
 
Analys av relationen lärande och undervisning kritisk aspekt 1 
Utifrån mina resultat kan det tolkas som att det iscensatta lärandeobjektet inte behandlade 
relationen mellan atmosfären och dragningskraften på ett sätt så att samtliga elever förstod. 
Jag försökte visa skillnader mellan månens och jordens dragningskraft och atmosfär, men 
lyckades inte få samtliga elever att urskilja den kritiska relationen mellan dragningskraft och 
atmosfär. I Kategori 1 nämnde inte eleverna dragningskraften. I Kategori 2 fastande eleverna 
vid aktiviteterna under lektionstillfället, hur astronauterna gick/hoppade på månen och hur vi 
gick/hoppade i klassrummet. De kopplade inte ihop dragningskraften med atmosfären. Jag 
lyfte inte det kritiska att det är dragningskraften som gör att atmosfären är kvar runt jorden 
tydligt nog. Det avsedda blev inte det iscensatta eller det erfarna.  

6.2.2 Kritisk aspekt 2  
 
Atmosfären ser till att en del värme hålls kvar på jorden, så att det inte 
blir för varmt eller för kallt på jorden.  
 
Det avsedda kritisk aspekt 2 
I förtestet kunde eleverna inte förklara atmosfären eller dess egenskaper, varför jag avsåg att 
behandla att atmosfären ser till att en del värme hålls kvar på jorden, så att det inte blir för 
varmt eller för kallt att leva där.  
 
Det iscensatta kritisk aspekt 2 
Under lektionstillfälle 1 behandlades relationen mellan atmosfären och värme genom ett 
bildspel (se bilaga 3). Variation och skillnader mellan månens och jordens livsmiljöer 
behandlas genom bilder, illustrationer och metaforer för att utveckla en förståelse för 
sambandet atmosfär och värme. Klasslärarna skriver i observationsschemat (se bilaga 2) att 
metaforer om atmosfären är bra när de används för det ger inre bilder. ”Skyddande kofta, 
täcke, bra metaforer – ger inre bilder”. Efter lektionen har några elever uppfattat att 
atmosfären behåller värme och skyddar oss från solens strålar under det strukturerade samtalet 
men inte alla. För att möjliggöra att alla elever skulle urskilja den kritiska aspekten så ritades 
och samtalades det samtidigt om jorden, månen och solen under det strukturerade samtalet.  
 

Jorden snurrar kring sin egen axel så här… Månen kanske är här. I en 
omloppsbana runt jorden. Månen följer ju med jorden. Så kommer det 
lite solljus på månen. Här kommer värmen och solljuset på jorden. Och 
här är atmosfären. Värme kommer ner på jorden och åker sen tillbaka ut 
i rymden. Men i atmosfären så sprider sig också värme som behålls runt 
jorden. Det gör att vi kan ha det varmt här på andra sidan där det är natt. 
På månen så kommer solens ljus och värme direkt på, och direkt ut… 

”Dragningskraften är bra 
på jorden tiliksempel ”. 
Robyn	  

”Dragningskraften gör så 
att atmosfären hålls kvar 
runt jorden” Charlie	  

”Månen har en tunn 
atmosfär ” Texas	  
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inget behålls där. Det blir jättevarmt på den sidan och jättekallt på den 
andra sidan.  Man kokar sönder eller fryser ihjäl. (Therese) 
 

En elev säger med insikt, ”man kan inte leva där”. Metaforer används av även mig under 
samtalet om atmosfären, metaforer som att atmosfären som: ”skyddande täcke” runt jorden 
som behåller värme runt jorden. Även på natten när vi är vända ut mot rymden, så att det inte 
blir för varmt eller för kallt så att vi kan leva”. Under lektion 3 (se bilaga 1) behandlas den 
kritiska aspekten i en film av BBC (2007), som berättade om hur atmosfären behåller värme i 
atmosfären med hjälp av växthusgaser som koldioxid.   
 
Det erfarna i förhållande till förkunskap kritisk aspekt 2 
I förtestet var det ingen elev som nämnde att atmosfären håller kvar en del värme så att det 
inte blir för varmt eller för kallt på jorden. Samtliga elever har urskiljt det efter undervisning. 
Exempel från eftertestet visar att elever har ritat bilder som föreställer en måne med tunn 
atmosfär och en jordglob med tjockare atmosfär samt en sol som skiner. Det kan tolkas som 
att eleverna har förstått att månen och jorden har olika atmosfär och livsmiljö. Eleverna har 
även skrivit att det är för varmt eller för kallt för att bo på månen i sina elevtexter och nämnt 
det under samtal. I Kategori 3 visar yttranden från elever att de har förstått att jordens 
atmosfär sprider värme i atmosfären och att vi därför har en lagom temperatur för liv runt hela 
jordklotet. Till skillnad från yttranden i Kategori 1 och 2, där eleverna förstått att det är lagom 
varmt på jorden jämfört med månen som har en atmosfär som inte skyddar mot värme. I 
Kategori 2 yttrar eleverna även att jordens atmosfär inte släpper in för mycket värme.     
 
Kategori 1                  Kategori 2  Kategori 3 

	  
	  
	  
	  
	  

Erfaret lärandeobjekt i elevtext (eftertest) 
 
Robyn visade att hen har utvecklat en mer komplex förståelse än avsett under det 
strukturerade samtalet efter eftertestet. Robyn förklarade att koldioxid ser till att värme hålls 
kvar i atmosfären, vilket filmen (BBC, 2007) som visades under lektion 3 (se bilaga 1) 
behandlade.  
 
Therese: Vad har du ritat? 
 
Robyn: en koldioxid… solen och vatten.  
 
Therese: Vad gjorde koldioxiden? 
 
Robyn: Den gjorde så att det blev varmt. Men vi har inte för mycket koldioxid för då skulle det bli för 
varmt… 
 
Analys av relationen lärande och undervisning 
Utifrån mina resultat kan utläsas att eleverna har urskiljt relationen mellan atmosfären och 
värme, samt att det är en förutsättning för liv. Det avsedda blev det iscensatta och det erfarna, 
utifrån hur jag tolkar mina resultat, även om eleverna visar mer eller mindre komplex 
förståelse. Skillnader mellan månens och jordens atmosfär och hur de behåller/inte behåller 

”Varmt på jorden. Inte 
samma på månen, den har 
tunn atmosfer ”. Nen	  

”Atmosfären släpper inte 
in för mycket värme på 
jorden. På månen är det 
varmt eller kallt.” Kim	  
	  

”Atmosfären skydar för 
solens strålar för vi ska ha 
rätt temperatur här och 
där” Charlie	  
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värme framhölls i undervisningen och barnen använder sig av dessa skillnader i sina 
elevtexter. Robyn visar en mer komplex förståelse än avsett, när hen kopplar ihop 
växthusgasen koldioxid och värme. 

6.2.3 Kritisk aspekt 3 
 
Växter behöver vatten, koldioxid och solljus, för att tillverka socker och 
syre  
 
Det avsedda kritisk aspekt 3 
Det var bara elever i Kategori 3 som nämnde syrets relation till växterna under förtestet. 
Därför blev det centralt att utveckla en förståelse för växternas betydelse för att det ska kunna 
finnas liv på jorden. Utan fotosyntesen kan det inte finnas liv på jorden, varför eleverna skulle 
få möjlighet att urskilja den kritiska aspekten att växter behöver vatten, koldioxid och solljus, 
för att tillverka socker och syre.  
 
Det iscensatta kritisk aspekt 3 
För att utveckla en förståelse för fotosyntesen användes skillnader mellan jordens och månens 
livsmiljöer. Klasslärarna skriver i observationsschemat (se bilaga 2), att det som erbjudits är 
bland annat skillnader mellan månens och jordens livsmiljö ”+ jämför jorden och månen”, för 
att förtydliga fotosyntesen. Utifrån frågeställningen, Varför finns det inga gröna växter på 
månen?, diskuterades förhållandet växter, vatten, koldioxid, solljus, socker och syre. 
Metaforer användes i bildspelet (se bilaga 4) som, ”dricka vatten genom rötterna” och 
”koldioxid är mat i luften” och ”laga mat” med hjälp av solen. Undervisningen 
åskådliggjorde, enligt anteckningarna i observationsschemat (se bilaga 2), att växten kan 
tillverka sitt eget byggmaterial och bränsle, ”växterna tillverkar sin egen näring i bladen, 
fotosyntesen”. Klasslärarna nämner att användandet av bildspel, film (se bilaga 4) och 
förslutna burkar med kretslopp för att illustrera fotosyntesen, visar variation, skillnader och 
samband genom att ge exempel på olika kretslopp och växter. Dock anser klasslärarna att 
genomgången tar för lång tid och att många elever tappar intresse och koncentrationen och 
eftersöker ”fler aktiviteter som håller igång koncentrationen”, vilket indikerar att 
undervisningen inte lyckades intressera eleverna. 
 
Det erfarna kritisk aspekt 3 
Fotosyntesen var den kritiska aspekten som eleverna hade svårast att urskilja, utifrån 
resultaten i faktatexter, eftertestet och det strukturerade samtal. I förtestet var det bara elever i 
Kategori 2 och 3 som nämnt relationen syre och växter, exempelvis Nen. Nens yttrande 
hamnar i Kategori 1 efter undervisning, medan Kim som var i Kategori 2 i förtestet var en av 
de få elever som kunde urskilja att växter behöver vatten, koldioxid och solljus, för att 
tillverka socker och syre i sin faktatext. 
 
Kategori 1                  Kategori 2  Kategori 3 

	  
	  
	  
	  
	  

Erfaret lärandeobjekt i elevtext 
(faktatext)  

Ritat sol, träd, vatten, människa 
som andas in syre och ut 
koldioxid. Skrivit ”socker 
bygger trädet” och ”kretslopp” 
intill teckning. Kim	  

Ritat sol, växter, koldioxid 
och jordglob med 
atmosfär. Förklarat att 
växter gör syre så att vi 
kan leva och människor 
ger koldioxid till växter, i 
sin elevtext. Charlie	  
	  

Ritat sol, växt och 
koldioxid. Nämnt syre i sin 
elevtext. Nen	  



	   24	  

 
I eftertestet har de flesta eleverna ritat växter, solar, och skrivit att det inte finns syre på 
månen. Under det strukturerade samtalet efter eftertestet förklarar och urskiljer eleverna den 
kritiska aspekten tillsammans, se dialog nedan.  
 
Therese: Vad behöver växterna? 
 
Texas: Koldioxid, syre… 
 
Therese: Vad behövde de för att kunna göra syre? 
 
Nen: Vatten… solen…  
 
Robyn: Och koldioxid! 
 
Therese: Koldioxid och något mer… från marken. 
 
Charlie: Vatten… 
 
Therese: Vad blev det då? 
 
Kim: Socker…  
 
Therese: Och… 
 
Eli: syre… 
 
Kim: Och byggmaterial… Socker bygger träden. På jorden finns olika växter… Äh… solen och vatten 
gör så att de kan leva… Solen ger växterna energi. Växterna ger oss syre… och människor ger 
växterna koldioxid.  
 
Therese: Vad blir det som då? Vad kan man kalla det? 
 
Kim: Ett kretslopp… 
 
Konversationen ovan visar att Kim ser samband mellan växter, människor, koldioxid, vatten, 
solen, syre och socker, som bygger träden och skapar förutsättningar för liv. Kim nämner att 
det finns olika växter, vilket kan tolkas som att hen kan urskilja variation och skillnader 
simultant. 
 
Analys av relationen lärande och undervisning kritisk aspekt 3 
Under lektionstillfälle 2 och 3 (se bilaga 1) behandlades fotosyntesen. Variation erbjöds i 
form av olika växter, konkreta i klassrummet och i bildspel och film (se bilaga 4). Skillnader 
mellan jordens och månens livsmiljöer diskuterades och allt detta behandlades samtidigt. 
Enligt klasslärarna blev eleverna okoncentrerade och klasslärarna eftersökte fler aktiviteter. 
Undervisningen erbjöd inte tydliga variationsmönster och misslyckades förklara så att 
eleverna kunde utveckla en förståelse. Det iscensatta blev inte det avsedda.  

6.3 Sammanfattande analys av relationen mellan elevernas 
lärande och undervisningen 
 
Det avsedda lärandeobjektet var att: förstå varför atmosfären och de gröna växterna är 
förutsättningar för liv. Undervisningen fokuserade kring att hjälpa eleverna urskilja kritiska 
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aspekter för att utveckla elevernas förståelse (Marton & Lo, 2007). Utifrån resultaten kan 
utläsas att lärandeobjektet har behandlas ur de tre perspektiven: det avsedda, det iscensatta 
och det erfarna lärandeobjektet. Enligt Marton och Lo (2007) är det lärarens uppgift att skapa 
möjligheter och forma lärandesituationer för eleverna, så att det blir möjligt för dem att 
urskilja kritiska aspekter, vilket gjordes genom att utvärdera elevernas förkunskaper för att 
identifiera kritiska aspekter att arbeta vidare med. Resultaten visar att alla elever inte lyckades 
urskilja de kritiska aspekterna, vilket kan bero på att det iscensatta lärandeobjektet blev något 
annat än det avsedda. Men ett fruktbart resultat är att även om inte alla elever har urskiljt det 
som avsågs, så har alla elever utvecklat sin förståelse efter undervisning, om man jämför det 
erfarna lärandeobjektet med elevernas förförståelse i förtestet. Nedan visas Charlies 
utvecklade förståelse. Charlie nämnde inte syre eller växter i förtestet och kunde inte förklara 
begreppet atmosfär före undervisning. Hens yttranden var i Kategori 1 före undervisning. 
Efter undervisning har Charlie urskiljt kritiska aspekter och utvecklat sin förståelse, då hen 
beskriver: relationen mellan dragningskraft och atmosfär (Kritisk aspekt 1) och att atmosfären 
bibehåller rätt temperatur på jorden (Kritisk aspekt 2) samt några delar av fotosyntesen 
(Kritisk aspekt 3). Charlies yttranden visar att hen utvecklade sin förståelse till att gå från 
Kategori 1 till att befinna sig i Kategori 3 (Kritisk aspekt 1 och 2) och Kategori 2 (Kritisk 
aspekt 3). 
 
Förkunskap                  Kritisk aspekt 1                  Kritisk aspekt 2                Kritisk aspekt 3 
  
 
 
  
 
Citat från Charlies elevtexter   

 
7. Diskussion 

7.1 Teoridiskussion 

7.1.1 Varför variationsteori?  
Syftet med denna studie var att studera relationen mellan elevernas lärande och de lärande-
möjligheter som erbjudits i undervisningen. Som nämndes i inledningen så har jag erfarit 
under lärarutbildningen att det allt för ofta glöms vad som var syftet med undervisningen, dvs. 
det innehåll som eleverna skulle lära sig, vilket har inneburit att aktiviteter har varit det 
centrala många gånger. När jag läste naturvetenskap under lärarutbildningen fick jag 
möjlighet att bekanta mig med variationsteorin, som intresserade mig. Aktiviteter i all ära, 
men att lära innebär väl alltid att eleverna ska lära sig någonting (Marton och Lo, 2007), 
varför variationsteorin är utgångspunkten i studien. Det kan vara svårt för lärare att tillämpa 
variationsteorin i praktiken, samtidigt kan det hjälpa läraren att fokusera på ett specifikt 
innehåll (Wernberg, 2009), varför jag såg studien som ett lärtillfälle för mig som blivande 
lärare. Relationen mellan lärande och undervisning är central inom variationsteorin (Lo, 
2012). Det finns andra vetenskapliga teorier som hade kunnat vara utgångspunkt i studien, 
som till exempel en konstruktivistisk eller sociokulturell forskningsansats. Traditionen inom 
naturvetenskaplig forskning om lärande har varit konstruktivistisk, enligt Haraldsson Sträng 
(2013). Jag hade kunnat fokusera på begrepp och barnens vardagsförståelse, för att planera 
introduktioner som behandlar begreppsmässig förändring, conceptional change (Smollecks 
och Hershbergers, 2007). Men jag anser, att vår vardagsförståelse är viktig för att förstå 
världen (Helldén m.fl., 2010), och därför kan variationsteorin vara lämplig som ansats, då det 

”Vi kan inte leva på 
månen. Det fins 
ingen atmosfär”.  
 

”Atmosfären skydar för 
solens strålar för vi ska 
ha rätt temperatur här 
och där” 	  

”Dragningskraften gör 
så att atmosfären hålls 
kvar runt jorden” 	  

Ritat sol, växter, koldioxid 
och jordglob med 
atmosfär. Förklarat att 
växter gör syre så att vi 
kan leva och människor 
ger koldioxid till växter, i 
sin elevtext.	  
	  



	   26	  

anses att barnens tidigare erfarenhet och metaforer kan underlätta och utveckla barnens 
förståelse av vetenskapliga begrepp. ”Metaphors can give the students a personal relationship 
to scientific concepts and help them to orginaze their knowledge into well-known forms” 
(Vikström, 2008, s. 214). Vidare är learning study och variationsteori nyttiga att utgå ifrån 
gällande relationen lärande och undervisning (Pang & Ling, 2012). Jag anser att 
variationsteorin lämpade sig bäst för studiens syfte.  

7.1.2 Val av teoretisk förankring 
Som tidigare nämnts är det här en variationsteoretisk studie, inspirerad av learning study som 
undersökningsmetod (Marton & Lo, 2007). Jag har därför sökt efter en teoretisk förankring 
inom variationsteoretisk forskning och litteratur. Mina frågeställningar behandlar relationen 
mellan det avsedda, det iscensatta och det erfarna lärandeobjektet och lärandeobjektets 
kritiska aspekter, varför dessa begrepp blev viktiga att utgå ifrån i valet av relevant tidigare 
forskning. I avhandlingar som Vikström (2005), rapporter som Carlsson (2002) och i litteratur 
som Lo (2012) fann jag uppslag till tidigare forskning, som varit användbara. Utöver det har 
jag använt mig av sökord i databaser som Eric, Science Direct, Libris, Google scholar och 
Springer, för att finna relevanta texter. Jag har även sökt i Primo som är Luleå tekniska 
universitets sökmotor. Jag är medveten om att valet av litteratur och tidigare forskning kan ha 
färgat mina resultat. Vidare kan jag missat annan relevant forskning när jag sökt igenom 
databaser. Min handledare Anna Vikström har varit till stor hjälp i valet av teoretisk 
förankring.   

7.2 Metoddiskussion 

7.2.1 Val av metod 
En kvalitativ metod valdes då jag ville genomföra en lektionsserie och undersöka relationen 
mellan undervisning och lärande ur ett variationsteoretiskt perspektiv. Insamlandet av data har 
genomförts genom kvalitativa intervjuer (inspelade strukturerade samtal), elevtexter och 
genom observation för att kunna analysera relationen mellan elevernas lärande och de 
lärandemöjligheter som erbjudits i undervisningen. Jag anser att denna metod lämpande sig 
väl med studiens syfte, då målet inte var att kvantifiera och generalisera data utan kvalitativt 
tolka och analysera relationen lärande och undervisning (Holme & Krohn Solvang, 2006).  
 
Learning study som utgångspunkt 
Undersökningen genomfördes med inspiration av en learning study, då jag har min teoretiska 
utgångspunkt i variationsteori (Pang & Ling, 2012). Jag anser att det var ett lämpligt val, då 
undervisningen blev systematisk och fokuserad kring det som avsågs undersökas. Kanske 
hade det varit bättre att genomföra en riktig learning study? Men enligt min uppfattning fanns 
det inte tid att genomföra en regelrätt learning study, då de helst ska genomföras i flera cykler 
och i ett arbetslag (Marton & Lo, 2007). Jag hade behövt engagera ett arbetslag med lärare att 
delta i studien, vilket jag inte fann tid och möjlighet till.  
 
Strukturerade samtal  
Jag kallar mina kvalitativa intervjuer för strukturerade samtal och inte intervjuer då, barnens 
erfarenheter och tankar styrde samtalen, varför de hade en låg grad av standardisering och 
strukturering (Patel & Davidson, 2003). De strukturerade samtalen genomfördes löpande 
under studien och utgick från de kritiska aspekterna som eleverna skulle få möjlighet att 
urskilja under lektionsserien. De genomfördes i grupp och jag var noga med att tilltala och 
fråga alla elever som deltog under samtalet. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2012) är det en fördel att barnen samtalar i grupp då de kan bli medvetna om den variation 
som finns i gruppen, det vill säga hur andra uppfattar ämnet. Samtidigt måste pedagogen vara 



	   27	  

medveten om hur mycket eller lite plats olika individer tar under samtalen. De strukturerade 
samtalen i min studie blev lärtillfällen, då lärandeobjektet behandlades och förklarades under 
samtalen, för att utveckla en förståelse för lärandeobjektet och rikta barnens uppmärksamhet 
mot det (Lo, 2012). Samtalen spelades in och jag fick mycket data att bearbeta och analysera 
utifrån mina forskningsfrågor och syfte. Några elever kunde inte delta vid samtliga 
strukturerade samtal. Jag är medveten om att detta kan ha uteslutit fruktbar data för analys i 
studien. Men jag anser att jag har fått tillräckligt med data som stödjer en analys av mina 
forskningsfrågor. 
 
Elevtexter 
Eleverna fick genomföra för- och eftertest samt skriva och rita ett faktablad under 
lektionsserien för att visa sin förståelse för lärandeobjektet. Testerna var utformade så att 
eleverna fick svara på frågan ”Kan vi/kan vi inte leva på månen? Motivera ditt svar. Skriv allt 
du kan”. Med hjälp av att teckna och skriva fick eleverna redovisa sin förståelse. Det finns en 
risk att eleverna uteslöt att svara allt de kunde och förstod, vilket kan ha påverkat mina 
resultat. Eleverna kan ha missuppfattat frågeställningen. Vidare kan jag ha tolkat deras bilder 
och skrivna ord på ett annat sätt än vad eleverna avsåg. ”De flesta bilder eller deras 
sammansättningar ger också utrymme för flera betydelsebottnar” (Skolverket, 2007, s. 14-15). 
För att minimera risken för missförstånd fick eleverna utveckla och förklara sina svar under 
de strukturerade samtalen efter testerna. Detta möjliggjorde analys av elevernas förståelse och 
sedan lärande. Elevtexterna var ett bra underlag att samtala utifrån under de strukturerade 
samtalen, för att på sätt hela tiden återkoppla till de kritiska aspekterna och lärandeobjektet.  
 
Observation 
Syftet med observationen i min studie var att få ut så mycket information som möjligt om 
undervisningen, och hur den påverkat elevernas lärande. Klasslärarna fick anteckna 
ostrukturerat i observationsschemat (se bilaga 2). Ostrukturerade observationer kräver att 
observatören är systematisk och att den följer någon form av förtrogenhet med det som skall 
undersökas (Patel & Davidson, 2003). Frågan är om valet av observation kanske inte var 
bästa möjliga metod för att samla in data om undervisningen. Det kanske hade lämpats sig 
bättre med videoinspelning? Observationsscheman var otydliga för klasslärarna som inte var 
insatta i variationsteorin, vilket resulterade i att jag inte fick så mycket data ut från deras 
anteckningar. Vidare var klasslärarna borta vid några tillfällen, vilket påverkar insamlingen av 
data samt styrker att en videoinspelning av lektionstillfällena hade varit en mer lämplig metod 
än observation. Det som belägger att observationen var en lämplig metod var att klasslärarna 
givit kritisk feedback, vilket en inspelning inte hade gjort. Klasslärarnas anteckningar kan ses 
som ett kritiskt öga på undervisningen. Deras anteckningar var därför trots allt av visst värde i 
studien. 	  

7.2.2 Urval och avgränsningar 
Urvalet av elever var litet då totalt sju elever, i årskurs 2 och 3, ingick i studien. Jag avsåg att 
göra en kvalitativ undersökning, och då lämpar det sig att urvalet är litet (Thurén, 2004). Ett 
för stort urval hade inte varit hanterbart. Urvalet i studien var inte slumpmässigt valt utan 
systematiskt utvalt utifrån syftet med studien och av klassens klasslärare, vilket kan påverka 
mina resultat. Kanske hade resultatet blivit annorlunda om andra elever hade deltagit? En 
fråga jag ställer mig är om urvalet visar den bredd av förståelse som finns i klassen? Jag kan 
inte påstå att urvalet är representativt för alla elever i år 2 eller 3 i Sverige, då detta är en liten 
kvalitativ studie i ett litet samhälle i Luleå kommun. Det centrala är informationsvärdet och 
en djupare förståelse av urvalsgruppens uppfattningar och förståelse (Holme & Krohn 
Solvang, 2006). Jag hade kunnat välja att göra en genusanalys eller jämföra olika 
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åldersgrupper men jag anser att inte fanns något utrymme eller relevans att undersöka det i 
den här studien, varför eleverna fick könsneutrala namn. Data har sorterats i tre kategorier 
(Kategori 1, 2 och 3) när jag analyserade elevernas yttranden och förståelse, vilket jag anser 
var hanterbart vid bearbetningen av data samt överskådligt för en eventuell läsare.  

7.2.3 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet och validitet är två vedertagna begrepp inom vetenskapen. ”Reliabilitet, 
tillförlitlighet, innebär att mätningarna är korrekt gjorda. […] ”Validitet innebär att man 
verkligen har undersökt det man ville undersöka och inget annat” (Thurén, 2004, s. 22).	  Det 
här är en kvalitativ studie och kvalitativ vetenskap bygger på tolkning (Thurén, 2004). En 
forskare är inte ett tomt blad utan har en förförståelse som kan färga tolkningen av resultat 
(Patel & Davidsson, 2003). I fråga om objektivitet inom kvalitativa studier kan man ”tala om 
reflexiv objektivitet i den meningen att man reflekterar över sina egna bidrag till produktionen 
av kunskap. Objektivitet betyder här att man strävar efter att vara objektiv i förhållande till 
subjektiviteten” (Kvale, 2009, s. 260). Jag har försökt att förhålla mig till min subjektiva 
uppfattning och reflektera över hur den kan påverka studien. Jag anser att jag har varit 
konsekvent fokuserad på studiens syfte under undersökningen och i insamlandet och 
bearbetning av data. I kvalitativa studier har validitet att göra med om datainsamling och 
bearbetning är noggrant utförd, och om analys och redogörelse är valid och relevant för 
studiens syfte (Kvale, 2009). I den här studien har analysarbetet med elevtexter och 
strukturerade samtal handlat om att tolka och bedöma elevernas utsagor och varför de ritat 
eller sagt något. En sådan tolkning kan inte ge en objektiv sanning om elevers förståelse. 
Inom den kvalitativa intervjun är reliabilitet kopplat till ”om huruvida intervjupersonerna 
kommer att förändra sina svar under en intervju och huruvida de kommer att ge olika svar till 
olika intervjuare” (Kvale, 2009, s. 263). Jag kan inte bevisa att eleverna skulle ge samma svar 
till andra som de givit till mig, vilket kan påverka reliabiliteten. Vidare är detta en 
verksamhetsnära forskning (SOU 2005:31), jag växlade i denna studie mellan att undersöka 
och själv bli undersökt. Jag utförde undervisning, samlade in och analyserade data och blev 
samtidigt ett objekt för analys, då undervisningen blev observerad av klasslärarna som 
dokumenterade i ett observationsschema (se bilaga 2). Det finns risker för tolkningsfel när jag 
analyserade data insamlad av klasslärarna. Vidare fanns det en objektivitetsrisk när jag 
analyserade min egen undervisning. En annan sak att beakta var om klasslärarna förstod 
observationsschemat eller ej. Dessa faktorer kan påverka reliabiliteten, samtidigt som de gav 
en viss möjlighet att utvärdera relationen mellan elevernas lärande och de lärandemöjligheter 
som erbjudits i undervisningen, vilket var syftet med studien. Vidare fick jag som blivande 
lärare möjlighet att utvärdera min pedagogiska utövning.	  

7.3 Resultatdiskussion 

7.3.1 Det avsedda, det iscensatta och det erfarna lärandeobjektet 
En av forskningsfrågorna i studien var: Hur ser relationen mellan det avsedda, det iscensatta 
och det erfarna lärandeobjektet ut? När variationsteorin tillämpas är avstampet det avsedda 
lärandeobjektet (Lo, 2012). I den här studien var det avsedda lärandeobjektet att eleverna 
skulle utveckla en förståelse för förutsättningar för liv, vilket kan diskuteras om det var ett 
lämpligt val eller ej. För att utveckla en förståelse för lärandeobjektet var avsikten att eleverna 
skulle urskilja skillnader mellan jordens och månens livsmiljöer. Lärandeobjektet valdes i 
samråd med klasslärarna för att passa in i ordinarie undervisning och reviderades efter 
förtestet av elevernas förkunskaper till: varför atmosfären och de gröna växterna är 
förutsättningar för liv. Om jag hade fått välja fritt så hade kanske det avsedda lärandeobjektet 
sett annorlunda ut? Men livsmiljöer och ekologiska processer intresserar mig och är ett 
centralt innehåll i de naturvetenskapliga kursplanerna (Lgr11), vilket motiverar 
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lärandeobjektet. Det avsedda lärandeobjektet var utgångspunkten, men det går över i ett 
iscensatt lärandeobjekt i lärandesituationen (Marton & Lo, 2007), vilket i studien var 
lektionstillfällena och de strukturerade samtalen under lektionsserien. Undervisningen under 
lektionsserien syftade till, som tidigare nämnts, att lägga grunden för att förstå skillnader 
mellan jordens och månens livsmiljöer, för att på sätt utveckla en förståelse för 
lärandeobjektet. Under lektionsserien användes abstrakta begrepp som atmosfär, koldioxid, 
syre, fotosyntes, kretslopp med flera, vilka kan ha varit svåra för eleverna att förstå. 
Användandet av metaforer var därför av nytta. Mina resultat visar att alla elever har utvecklat 
en förståelse för att en del värme hålls kvar i atmosfären runt jorden, så att det inte blir för 
varmt och för kallt, vilket jag anser är med hjälp av metaforer och tydliga skillnader mellan 
jordens och månens livsmiljöer. Enligt Vikström (2008) så kan metaforer vara bra för att göra 
abstrakta begrepp begripliga för eleverna. Några utav begreppen var lättare för eleverna att 
förstå som atmosfär, syre och koldioxid. Det kan bero på att eleverna hört eller jobbat med 
begreppen tidigare. Fotosyntesen som process var svårare att bryta ner i metaforer och kändes 
som ett stort ämne att undervisa om under en så kort tid. Inom variationsteorin är det centralt 
att använda sig av begreppen urskiljning, variation och samtidighet, för på så sätt kan lärande 
utvecklas menar Carlsson (2002). Carlsson (ibid.) lade även till begreppet skillnad, vilket jag 
konsekvent har försökt att förhålla mig till under lärtillfällena med eleverna, genom att visa 
skillnader mellan jordens och månens livsmiljö. Eleverna använder dessa skillnader när de 
förklarar lärandeobjektet, vilket visar en relation mellan lärande och undervisning. I 
undervisningen var det svårt att tillämpa variation, även om jag medvetet försökte att variera 
begrepp, föremål och fenomen genom varians och invarians. Ett exempel är arbetet med 
dragningskraften, där jag tappade en penna, bad eleverna hoppa och jämföra med månen samt 
relatera till atmosfären simultant. Enligt Vikström (2008) kan lärande uppnås med hjälp av att 
läraren visar variationsmönster med hjälp av varians och invarians simultant. Hur blev då 
utfallet av det iscensatta lärandeobjektet, alltså det erfarna lärandeobjektet? Alla elever 
utvecklande en förståelse om varför atmosfären och de gröna växterna är förutsättningar för 
liv, men alla lyckades inte urskilja samtliga kritiska aspekter, vilket kan bero på att jag inte 
fokuserade undervisningen till det som var kritiskt för eleverna att urskilja och jag behandlade 
för mycket samtidigt på för kort tid. Det avsedda blev inte det iscensatta eller det erfarna, fullt 
ut. Jag skulle behöva gå tillbaka och identifiera vad i min undervisning som jag misslyckats 
med, som att förklara delar i fotosyntesen och relationen dragningskraft och atmosfär, och 
identifiera vad som eleverna måste få syn på för att kunna utveckla en förståelse.  

7.3.2 Hur urskiljdes de kritiska aspekter av eleverna? 
Detta leder till den andra forskningsfrågan: Hur urskiljdes de kritiska aspekterna av 
eleverna?, som löpande  behandlats under hela studien, då lärandeobjektet och dess kritiska 
aspekter är utgångspunkten när variationsteori tillämpas (Pang & Ling, 2012). Alla elever 
utvecklade sin förståelse av lärandeobjektet efter undervisning, men mer eller mindre 
komplex. Som jag nämnt så urskiljdes inte alla kritiska aspekter av samtliga elever, vilket 
indikerar att undervisningen inte lyckades nå fram till samtliga elever och att ytterligare 
identifikation av kritiska aspekter behöver göras, det vill säga det som eleverna behöver få 
syn på för att utveckla en förståelse (Lo, 2012). Likt i en learning study, skulle 
undervisningen behöva genomföras i cykler och utvärderas och revideras efter elevernas 
respons (Marton & Lo, 2007). Dock fanns det ingen mer tid till det under genomförandet av 
studien. Kanske var det så helt enkelt, att för många kritiska aspekter behandlades under 
lektionsserien och att jag inte behärskade att behandla alla dessa samtidigt? Vidare var det 
svårt att behandla fotosyntesen som en kritisk aspekt för lärandeobjektet. Fotosyntesen i sig är 
ett komplex begrepp som behöver brytas ner i fler kritiska aspekter, anser jag. Marton och Lo 
(2007) menar att det avsedda inte alltid blir det iscensatta och det erfarna lärandeobjektet, 
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vilket också blev utfallet i min studie. Jag anser dock att eleverna har utvecklat en förståelse 
för det avsedda lärandeobjektet efter lektionsserien. Eleverna har lyckats att se samband och 
helheter, men inte alla delar. Helheter och samband är något som läroplanen betonar som 
viktigt. Det står i syftestexten i kursplanen för biologi att ”ämnet biologi ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för 
att veta mer om sig själva och naturen” (Skolverket, 2011, s. 111). Jag vågar påstå att eleverna 
har utvecklat kunskaper om biologiska samband och utvecklat ett intresse för liv och naturen. 
Men jag är medveten om att lektionsserien inte på något sätt har behandlat detta färdigt.  

7.3.3 Relationen mellan elevernas lärande och de lärande-
möjligheter som erbjudits i undervisningen 
Utifrån mina resultat vågar jag påstå att det finns ett samband mellan undervisning och 
lärande. Vad jag har erbjudit eleverna är vad de har lärt sig. Alla har utvecklat en förståelse av 
lärandeobjektet men alla har inte lyckats urskilja samtliga kritiska aspekter, det som var 
avsett. Om elever inte lärt sig vad som var avsett, är det inte säkert att detta beror på olika 
förmågor hos eleverna, utan det kan vara ett resultat av lärandesituationen (Marton & Lo, 
2007). Carlsson (2002) menar att kunskapen om fenomenets struktur och en analys av 
elevernas förståelse för det specifika lärandeobjektet samt hur deras förståelse kan utvecklas 
är centralt. Jag valde att behandla för mycket samtidigt är min slutsats, och därför lyckades 
jag inte få alla elever att urskilja de kritiska aspekterna. Jag behöver mer kunskap om 
lärandeobjektet och dess kritiska aspekter, vidare skulle jag behöva göra ytterligare 
utvärdering av elevernas kunskaper. Ling, Chik, och Pang (2006) menar att learning studies, 
kan underlätta för lärare att hjälpa elever att lära. De menar att det är centralt att utvärdera och 
revidera efter lektionerna och titta på vad man har misslyckats med och vad man har lyckats 
med i undervisningen, för att på sätt göra det möjligt för elever att utveckla en förståelse för 
lärandeobjektet vis nästa lektionstillfälle. Under lektionsserien har jag försökt att lyssna på 
elevernas respons och anpassa undervisningen, för att eleverna skulle få en möjlighet att 
utveckla en förståelse. Under de strukturerade samtalen har jag agerat och förklarat de kritiska 
aspekterna när jag upptäckt att elever inte lyckats urskilja en kritisk aspekt. Jag har försökt att 
utgå från deras erfarenhet och förståelse för att utveckla en förståelse. Jag anser att mina 
resultat visar att samtliga elever har utvecklat sin förståelse av lärandeobjektet och att 
undervisningen har varit konsekvent fokuserad på lärandeobjektet, vilket kan vara en 
förklarande faktor till en utvecklad förståelse. Dock var det svårt att alltid veta vilka de 
kritiska aspekterna verkligen var och hur eleverna skulle få möjlighet att urskilja dessa i 
praktiken. Enligt Wernberg (2009) är det av vikt att pedagoger är medvetna om kritiska drag 
hos lärandeobjektet och deras betydelse ”men därifrån till att transformeras till ett 
lärandeobjekt när man skall komma underfund med vad som skall göras och vilka de kritiska 
dragen är i den aktuella elevgruppen är inte trivialt” (s. 210-211).  

7.4 Förslag på vidare forskning och lärdomar 
De flesta variationsteoretiska studier och undersökningar som jag har stött på är inom 
naturvetenskap eller matematik. Jag skulle vilja genomföra studier, eller ta del av studier, i 
fler ämnen för att se om variationsteorin är fruktbar där. I genomförandet av denna studie har 
jag lärt mig mycket om mig själv som pedagog och fått möjligheten att tillämpa mitt 
kommande yrke. Jag har lärt mig att det är centralt att utvärdera sig själv, vad jag har lyckats 
med och inte lyckats med i undervisningen, för att på sätt kunna utveckla elevernas lärande. 
Vidare har jag lärt mig att fokusera undervisning kring det som eleverna måste få syn på för 
att utveckla en förståelse för det som avses läras, det vill säga kritiska aspekter för 
lärandeobjekt (Lo, 2012). Relationen lärande och undervisning borde alltid vara i fokus. 
Frågan är om variationsteorin går att tillämpa i vardagen? Under den stress och tunga 
administration som finns i skolan? 
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Bilaga 1 - Lektionsplanering 
 
Avsett lärandeobjekt 
 
Atmosfären och de gröna växterna, varför de är förutsättningarna för liv 
 
Mål 

• Eleven ska kunna urskilja skillnader mellan månens och jordens livsmiljö. 
• Eleven ska kunna nämna några faktorer varför atmosfären och de gröna växterna är en 

förutsättning för liv. 
 

 
Lektion 1 

 Förstå att luften är atmosfären runt jorden, som innehåller olika ämnen.  
 Förstå att jordens dragningskraft gör så att atmosfären, luften, hålls kvar kring jorden så att det 

kan finnas liv på jorden.  
 Förstå att atmosfären ser till att en del värme hålls kvar på jorden, så att det inte blir för varmt 

eller för kallt på jorden.  
 Förstå att allt levande behöver syre och att syre finns i atmosfären. 

 
Moment 1 – Samtal om frågeställningar kring atmosfären 
 
– Varför är himlen blå när vi står på jorden och på månen ser man bara rymden?  
 
Illustrera genom att titta på himlen, rita på tavlan hur ljuset sprider sig, se bilder från månen och 
jorden för att visa på skillnader mellan jorden och månen (se bilaga 3). 
 
 – Varför finns det en atmosfär runt jorden?  
 
https://www.youtube.com/watch?v=PrSD8tpoSz0 
Illustrera genom att tappa saker mot marken. Be eleverna att hoppa. Visa film från månen, för att visa 
skillnad mellan jorden och månen.    
 
– Vad innehåller atmosfären på jorden och vad innehåller atmosfären på månen?  
 
Illustrera genom att andas. Andas ut på handen. Vifta i luften. Be eleverna att göra detsamma. 
Reflektera över vad som skulle hända om vi försökte göra detsamma på månen.  
 
– Varför är det lagom varmt på jorden och inte på månen?  
 
Illustrera skillnader mellan jorden och månen genom att rita på tavlan. Metafor/liknelse om luften som 
ett skyddande täcke runt jorden. Visa bild (bilaga 3). 
 
Moment 2 – Läsa/skriva individuellt. 
Eleverna får läsa en text om atmosfären och fylla i svar i en text om atmosfären av Olsson och Hjorth 
(2011). Vår planet jorden. I Rymden (s. 11-12).  
 
 
Lektion 2 
 

 Förstå att de gröna växterna ger människor syre och att människor ger växter koldioxid. 
 Förstå att växter behöver vatten, koldioxid och solljus, för att tillverka socker och syre. 
 Förstå att utan de gröna växterna skulle vi inte kunna leva på jorden. 



	  

Bilaga 1 - Lektionsplanering 
 
Moment 1 – Fotosyntessaga (se bilaga 4) 
Moment 2 – Samtal om kretslopp 
 
Jorden har en atmosfär, ett lufttäcke runt sig som innehåller olika ämnen, bland annat syre. Månen har 
en tunn atmosfär som inte innehåller något syre. Varför finns det inget syre på månen? 
 
Illustrera med hjälp av klassens kretslopp med växter i burkar. Hur kan de leva? Vad skulle hända om 
vi satte in ett djur eller en människa i en burk istället för en växt? Vad händer om vi öppnar burkarna? 
Varför är några växter döda i burkarna? 
 
När människor och djur andas ut släpper vi ut ämnet koldioxid. Hur hänger allt ihop? Varför finns det 
inga gröna växter på månen? 
 
Visa film om fotosyntes. Illustrera koldioxid + vatten + solljus → syre och socker på tavlan.   
https://www.youtube.com/watch?v=gEbAA9RbB4c 
 
Moment 3 – Läsa/skriva i par 
Eleverna får läsa en text i NO-boken Puls NO-Boken 1-3: Grundbok av Enwall, L., Johansson, B. och 
Skiöld, G (2011), s. 34-35 om luft och fylla i svar i arbetsboken s. 20.  
 
Moment 4 - Rita och skriva egna fotosyntessagor eller texter om vad de lärt sig 
 
 
Lektion 3 
Moment 1 – Samtal och repetition om atmosfären och de gröna växterna, varför de är förutsättningar 
för liv. Jämföra jordens och månens livsmiljö.  
 
Moment 2 – Filmvisning av de sista 20 min ur en film om atmosfären, Luften och atmosfären - 
Jorden, en biografi del 2 (BBC, 2007), som berör atmosfären, syre, växter och liv. 
 
Moment 3 – Eleverna får skriva och rita egna faktaarbeten som illustrerar deras kunskaper om 
atmosfären och de gröna växterna, varför de är förutsättningar för liv, utifrån följande:  
 
Rubriker:    Stödord: 
Titel    Atmosfär 
Innehåll    Syre, koldioxid, vatten, socker, sol 
Egenskaper    Gröna växter 
Livet    Kretslopp 
Skillnader mellan månen och jorden  Dragningskraft 
Övrigt    Värme 
 
   
Lektion 4 
 
Moment 1 – Eleverna får skriva och rita färdigt faktatexter 
 
Moment 2 – Muntlig redovisning av faktatexter 
 
Moment 3 – Eftertest och samtal 
”Kan vi/kan vi inte leva på månen?” ”Motivera ditt svar. Skriv det som du kan.”  
 
 



	  

Bilaga 2 – Observationsschema  
Observationsschema  
 
Mål 

• Eleven ska kunna urskilja skillnader mellan månens och jordens livsmiljö. 
• Eleven ska kunna nämna några faktorer varför atmosfären och de gröna växterna är en 

förutsättning för liv.  
 
Avsett lärandeobjekt 
Atmosfären och de gröna växterna, varför de är förutsättningarna för liv 
 

 Förstå att luften är atmosfären runt jorden, som innehåller olika ämnen.  
 Förstå att jordens dragningskraft gör så att atmosfären, luften, hålls kvar kring jorden 

så att det kan finnas liv på jorden.  
 Förstå att atmosfären ser till att en del värme hålls kvar på jorden med hjälp av 

atmosfären, så att det inte blir för varmt eller för kallt på jorden.  
 Förstå att allt levande behöver syre och att syre finns i atmosfären. 
 Förstå att syre är förutsättningen för liv. 
 Förstå att de gröna växterna ger människor syre. 
 Förstå att människor ger växter koldioxid. 
 Förstå att växter behöver vatten, koldioxid och solljus, för att tillverka socker och 

syre. 
 Förstå att utan de gröna växterna skulle vi inte kunna leva på jorden. 

 
 
VAD i Thereses ämnesinnehåll blir tydligt-otydligt i relation till det avsedda lärandeobjektet? 
 
 
 
 
 
 
 
HUR, dvs på vilket sätt, lyfter Therese fram det som är kritiskt och väsentligt, dvs det som 
eleverna måste få en chans att få syn på för att förstå och lära det som är avsett? 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga synpunkter 
 
 
 
*Observationsschemat var längre när det användes för anteckningar, där punkterna delats in i enlighet med 
lektionsplaneringen (se bilaga 1). Det har komprimerats i bilagan. 



	  

Bilaga 3 – Bildspel lektion 1, Atmosfären 
	  
Bild	  1	   	   	  	  	  	  	  	  	  Bild	  2	   	   	   Bild	  3	  

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: NASA 

Varför	  är	  himlen	  blå	  
när	  vi	  står	  på	  jorden	  
och	  på	  månen	  ser	  man	  
bara	  rymden?	  
	  

	   	  
	  
Bilder:	  stockphotos,	  Per	  
Svenberg	  &	  dreamstime	  

Jordens	  atmosfär	  
	  

Månens	  atmosfär	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bild: NASA	  

Varför	  finns	  det	  en	  
atmosfär	  runt	  jorden?	  
	  
•Dragningskraften!	  
•Hur	  är	  det	  på	  månen?	  
	  

Bild	  4	   Bild	  5	  

Dragningskraft	  
https://www.youtube.co
m/watch?v=PrSD8tpoSz
0	  (film	  om	  månens	  
dragningskraft)	  

	  
Bild:	  pixabay	  

Vad	  innehåller	  
atmosfären	  på	  jorden	  
och	  vad	  innehåller	  
atmosfären	  på	  månen?	  	  
	  

	  
	  
Bild:	  THINKSTOCK	  

Bild	  6	  

Varför	  är	  det	  lagom	  
varmt	  på	  jorden	  och	  
inte	  på	  månen?	  

Bild	  7	  

Atmosfären	  och	  värme	  
	  

	  
Bild:	  dahlstiernska.se	  	  

Bild	  8	  



	  

	  
Bilaga 4 – Bildspel lektion 2, De gröna växterna 

 
 

 
 

 
 
 

 
	  

Sagan	  om	  fotosyntesen	  
	  

	  
Bild:	  freepik	  

Bild	  1	  

Det	  var	  en	  gång	  ett	  
ledset	  träd…	  
	  

	  
Bild:	  freepik	  

Bild	  2	  

Solen	  värmer	  skönt.	  	  	  	  	  

	  

	  
	  
Bilder:	  freepik	  

Mat	  i	  luften…	  
Koldioxid	  

	  
	  
Bild:	  streith.se	  

Bild	  3	  

Bild	  4	  

Regn	  i	  luften.	  Trädet	  
dricker	  med	  sina	  
rötter!	  

	   	  

	  
Bild:	  canstockphoto	  

Bild	  5	  

SOL	  VATTEN	  KOLDIOXID

	  	   	  

	  
	  
Bilder:	  freepik	  &	  
streith.se	  

Bild	  6	  

Trädet	  lagar	  mat	  i	  de	  
gröna	  bladen,	  med	  
hjälp	  av	  solen.	  

	   	  	   	  

	  
Bilder:	  freepik	  &	  
streith.se	  

Bild	  7	  

Socker	  	   Syre	  	  	  	  	  

	  
	  
Bilder: Alamy	  &	  hinfo	  

Bild	  8	  

Människor	  får	  syre	  från	  
de	  gröna	  växterna	  och	  
de	  gröna	  växterna	  får	  
koldioxid	  från	  oss	  när	  
vi	  andas	  ut.	  	  

	  	  	  	   	  
	  
Bilder:	  freepik	  &	  hinfo	  

Bild	  9	  

Film	  om	  fotosyntesen	  https://www.youtube.com/watch?v=gEbAA9RbB4c	  
	  


