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Abstrakt 
 
Denna uppsats behandlar sex och nioåriga barns tankar om materians byggnad och 
omvandling efter att de givits möjlighet att delta i en gemensam undervisningssekvens. 
Barnens tankar har belysts i förhållande till ett i uppsatsen redovisat skolutvecklingsprojekt. 
En intervju med vardera åtta barn har genomförts och analyserats. Studiens resultat visar de 
sex och nioåriga barnens kvalitativt skilda sätt att förstå grundläggande begrepp för en 
ekologisk förståelse. Partikelbegreppet, dvs. atomerna har haft stor genomslagskraft, kol och 
syreatomerna, som delar av koldioxiden i luften, syre och väteatomerna, som delar av 
vattenmolekylen. Resultatet indikerar att drama kan vara ett kraftfullt pedagogiskt verktyg.  
Samtliga barn har bl.a. givits möjlighet att som olika typer av atomer iklädda ”atomtröjor” 
krypa genom tunnlar föreställande rötter och kliva genom rockringar föreställande 
klyvöppningar, för att på det gröna bladet omvandlas från ett ämne till ett annat. Barnen 
visade stor förmåga att ta till sig nyckelkunskaper för att bygga upp en ekologisk förståelse. 
Den studie som presenteras bygger på ett variationsteoretiskt synsätt där innehållet är fokus. 
Vad någon ska förstå och hur någon förstår innehållet är det centrala.  
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
Fia 9 år beskriver sina tankar om vad som sker i en växt. 
  
”Genom rötterna kommer det in vatten och det består av väte och syre. Här genom 
klyvöppningarna, fast dom är små så jag tror inte man ser dom, då far det in koldioxid här 
och sen i blomman, då bildas det en sockermolekyl, och då blir det syre över, och då måste 
det fara ut igen och då andas vi in det. Sen andas vi ut koldioxid och då far det in i växten”  
 
Fia är en av de elever jag intervjuat i den studie som kommer att beskrivas i denna uppsats. 
För att ge en ram till både uppsatsen och studien, backar jag ca 10 år, till en händelse som 
haft stor betydelse för min syn på lärande och förståelse, vilket är temat i detta arbete. För att 
som bakgrund ytterligare belysa den bakomliggande studien presenteras förutom uppsatsens 
syfte det skolutvecklingsprojekt som har legat till grund för uppsatsens frågeställningar. 
Olika teoretiska antaganden avslutar bakgrunden. 
 
Som lärare på mellanstadiet hade jag och min klass i läroboken kommit till avsnittet som 
handlade om fotosyntesen. Ämnet hade under lång tid intresserat mig särskilt, eftersom 
skolan där jag arbetade och fortfarande arbetar hade, och fortfarande har, en stark natur och 
miljöprofil. Min erfarenhet var att eleverna tyckte att fotosyntesen var rätt knepig att förstå, 
så nu tänkte jag inte ge mig. Jag varierade min undervisning. Eleverna fick läsa i boken, läsa 
avsnittet som läxa, ställa frågor, diskutera med varandra och göra tankekartor. Vi planterade 
och undersökte bönor och frön och studerade de slutna kretslopp, vilka eleverna själva 
tillverkat. Trots denna ansträngning kunde eleverna inte uppvisa någon djupare förståelse. 
Detta förbryllade mig och hur jag än funderade hittade jag ingen bra förklaring. Det skulle ta 
många år innan jag förstod att det handlade om brister i min egen ekologiska förståelse. Det 
som fattades för mig var förståelsen för gas- och partikelbegreppet.  I min tankevärld fick 
växten sin materia från jorden. Att jag, som ansedd miljöfreak, och en av 
förgrundsgestalterna i skolans natur- och miljöinriktning inte hade de kunskaper som 
erfordrades, fanns inte i min sinnevärld. Det samarbete med professor Britta Carlsson, som 
jag haft förmånen att utveckla, blev vändpunkten för mig, och har gett mig många nya 
perspektiv när det gäller lärande och förståelse.  
 
Vad innebär det att lära sig något? Vad är det för skillnad på att lära sig ett antal 
beteckningar på olika grundämnen och på att förstå sammanhang och logiska strukturer? 
Kan man lära sig att tänka? Hur går det till när man lär sig något praktiskt? Vad händer när 
man automatiserar? Jag kommer inte att ge mig på att försöka besvara alla dessa frågor, utan 
tanken med frågeställningarna är att belysa det kaos som infunnit sig i mitt eget huvud när 
jag studerat olika teorier kring begreppet lärande. Det jag fokuserat är förståelse. Utifrån en 
studie jag genomfört tillsammans med två arbetslag på min skola, är det ytterligare inriktat på  
ekologisk förståelse. 
   
Studien med arbetslagen var kopplad till ett tidigare skolutvecklingsprojekt som ingick i 
projektet Attraktiv Skola, Luleå Kommun. Det projektet genomfördes läsåret 02 –03 och 
redovisas i rapporten ”Ljusets hemlighet” (Sundström, 2003) Rapporten presenterar 10 - åriga 
elevers förståelseutveckling utifrån ett bestämt undervisningsinnehåll. Det projektet handlade 
bl.a. om att utveckla och fördjupa elevernas ekologiska förståelse. Genom att utveckla 
lärandets innehåll i termer av kritiska aspekter (nyckelkunskaper), erbjöds eleverna genom 
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undervisning en helhetsförståelse av ett naturvetenskapligt ämnesinnehåll. Studien utgick 
från ett brinnande ljus som täcktes av en glasburk. Inledningsvis fokuserades 
förbränningsprocessen. Detta visade sig för eleverna vara en viktig del i förståelsen för den 
gröna växtens fotosyntes och respiration i studiens slutskede. Följande forskningsfrågor 
besvarades i den studien: Hur förstår 10-åringar gas- och partikelbegrepp och materians 
transformation? Hur kan elevers naturvetenskapliga förståelse förändras?  

 
Det ovan beskrivna arbetet var kopplat till en tidigare studie, som redovisas i rapporten 
”Dramatiskt lärande” (Carlsson, 2002b). Den studien, i vilken jag medverkade, genomfördes 
i en tidigare klass, hösten 2001. I den rapporten presenteras 11 –12 åriga elevers 
naturvetenskapliga lärande. Denna studie byggde i sin tur på en avhandling ”Ecological 
Understanding, a Space of Variaton” (Carlsson, 1999), som beskriver kvalitativt skilda sätt 
att förstå ekosystemets funktion. Avhandlingen utgör själva grunden även till detta arbete.  
 
Höstterminen – 03 fick jag möjlighet att genom en del av min tjänst (40%), få utveckla mitt 
tidigare projekt ”Ljusets hemlighet”. Den största delen av den tiden användes till ett 
handlednings/skolutvecklings projekt som uppföljning av det tidigare projektet. 
Uppföljningen innebar att jag erbjöd handledning till intresserade arbetslag på 
Furuparksskolan i Luleå. Tillsammans med fyra pedagoger, som fanns kring en sexårsgrupp, 
bestående av 18 barn och en klass 3 bestående av 24 nioåriga barn, utvecklades den studie, 
som detta arbete söker beskriva. Utifrån de kunskaper jag givits möjlighet att utveckla, i mitt 
samarbete med såväl Britta Carlsson, som Gunnar Jonson, Anna Vikström och Ingalill 
Danielson, biologilärare på Institutionen för utbildningsvetenskap, Luleå tekniska universitet, 
har den ämnesteoretiska delen av handledningen byggts upp. Ett syfte med 
handledningsprojektet var att söka nya vägar till kompetens- och skolutveckling. Projektet 
måste därför ses som ett skolutvecklingsprojekt. Förutom den eventuella ämnesteoretiska 
kompetenshöjningen har handledningen gått ut på att etablera en modell, där pedagogerna 
observerar varandras undervisning, och tillsammans analyserar och reflekterar över både 
barnens och deras egna ageranden. Denna modell har sitt ursprung i Japan och Kina, och 
finns bl.a. beskriven i boken ”The Teaching Gap” (Stiegler  & Hiebert, 1999) Ett tredje syfte 
med handledningen var att utveckla den teori om lärande, variationsteorin, som utgör den 
teoretiska grunden, såväl i det här projektet, som i de tidigare beskrivna studierna (Carlsson, 
1999, 2002a, 2002b, Sundström, 2003). Som handledningsprojekt med variationteoretisk 
grund, fanns också en koppling till Anna Vikströms licentiatuppsats ”Från görande till 
rikare lärande” (2002) 
 
Tiden för handledningen var begränsad till en termin, och avslutades dec. –03. Under våren 
2004 fortsatte samarbetet med arbetslagen. Utifrån ett gemensamt intresse för vad projektet 
genererat, när det gäller barnens lärande och förståelse, har den studie växt fram, som 
kommer att presenteras i denna uppsats. Tillsammans hade vi utvecklat ett koncept där vi 
testat hur ännu yngre barn än i de tidigare studierna (Carlsson, 1999, 2002a, 2000b, 
Sundström, 2003), responderade på en liknande undervisningssekvens med fokus på de 
nyckelkunskaper som kan ligga till grund för förståelse av fotosyntesen, som en viktig del i 
en ekologisk förståelse. Ett gemensamt arbete ligger alltså till grund för studien, som jag 
sedan på egen hand analyserat och diskuterat.  
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Syfte 
 
Är det möjligt för sex och nioåriga barn att förstå materians omvandlingar på en atomär 
nivå? Hur förstår barnen materians byggnad, omvandling och fotosyntes när de ges 
möjlighet att delta i en gemensam undervisningssekvens? Kan insikten om materians 
transformation tillämpas i en annan biologisk kontext? 
 
Handledning 
 
Handledningen genomfördes inom ramen för arbetslagens övriga planering. Tidsramarna var 
ca en timme varannan vecka på arbetslagens ordinarie planeringstid.. Vid några tillfällen 
användes även annan tid. På detta sätt pågick handledningen i stort sett hela terminen. 
Handledningens främsta syfte var att utveckla pedagogernas teoretiska kunnande om 
ekologisk förståelse, för att utifrån en tidigare utvecklad undervisningssekvens (Carlsson, 
2002) ge dem möjlighet att erbjuda sina elever de nyckelkunskaper som kan ligga till grund 
för processerna förbränning och fotosyntes, som i sin tur är en förutsättning för ekologisk 
förståelse.  
 
Utgångspunkt var den undervisningssekvens som mejslats fram i tidigare studier (Carlsson, 
1999, 2002a, 2002b) De insikter Carlsson (1999) talar om som centrala för begreppet 
ekologisk förståelse är ”insikten om fotosyntesen som grunden för allt liv på jorden, insikten 
om materians cirkulation i processer av varierande längd och insikten om solenergin som 
basen för alla levande organismers energiförsörjning”. Handledningen handlade om att så 
långt som möjligt utveckla pedagogernas förståelse för dessa insikter. Antagandet var att det i 
sin tur skulle leda till att pedagogerna i sin tur skulle ha möjlighet att utveckla barnens 
ekologiska förståelse. Eftersom de erfarna pedagogerna hade goda kunskaper om barn i de 
aktuella åldrarna och de didaktiska kunskaperna, handlade själva handledningen till stor del 
om ämnesteori. Då projektet pågick under tämligen lång tid utvecklades diskussionen med 
arbetslagen till allt intressantare analyser av både pedagogers och barns lärande. Under 
arbetets gång kom olika delar av undervisningssekvensen att förändras och vidareutvecklas i 
den gemensamma diskussionen. Barnens hypoteser och teorier om de naturvetenskapliga 
processerna efterfrågades inför varje moment, muntligt med de yngre och skriftligt med de 
äldre. Som samtalsledare höll jag i diskussionen. Förutom planering och diskussion, försökte 
jag konsekvent belysa relationen mellan hanterandet av lärandeobjektet och barnens lärande. 
Centrala frågor var: Hur förstår vi vad barnen förstår? Hur är förhållandet mellan 
pedagogens och barnets förståelse? Kring detta byggdes den enskilda och den gemensamma 
reflektionen som var själva kärnan i kompetensutvecklingen. 
 
Tillvägagångssätt 
 
Den första lektionen inleddes med av att pedagogerna tände ett ljus, och efter en stund skulle 
ljuset övertäckas av en glasburk. Eleverna fick, beroende på ålder, redovisa sina tankar om 
vad som skulle hända antingen muntligt eller skriftligt. Momentet med ljuset och burken 
återkom, på olika sätt under de flesta av lektionerna i undervisningssekvensen. Syftet var att 
etablera gasbegreppet utifrån luftens beståndsdelar. En central fråga var: ”Hur man kan 
förstå det som inte syns?” Utifrån elevernas tankar problematiserades begreppet luft. Vad 
innehåller luft? Väger luft? Kan vi se luft? Kan vi känna luft? Kan luft flytta saker? Hur 
känns det att gå i luft? Pedagogerna runt sexårsgruppen belyste begreppet luft vid ett flertal 
tillfällen. Insikten att all materia består av konstanta enheter, atomer, som kan kombineras på 
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olika sätt problematiserades. Med hjälp av röda ”atomtröjor” som fick illustrera syre, kunde 
barnen bilda ämnet syrgas. När ca. en fjärdedel av barnen illustrerade syrgas och resten av 
barnen i gruppen fick vara andra typer av atomer (kväve), erbjöds möjlighet att i form av en 
modell erfara luft.  
 
Under diskussionerna i arbetslagen växte nya idéer fram och den undervisningssekvens som 
varit utgångspunkt utvecklades. Ett exempel var nästa sekvens som utgick från det tända 
ljuset. Här fick barnen fundera på det stearin som ”försvinner” när ljuset brinner ner. Utifrån 
barnens tankar presenterades ytterligare atomtröjor, svarta kol och vita ”vätetröjor”.  Nu 
kunde barnen bilda en del av en stearinmolekyl, och förbränningen dramatiseras. Alla barn 
fick i detta drama vara med i den centrala omvandlingen från ett ämne till ett annat. Känslan 
för själva partikelbegreppet hade därmed erbjudits. 
 
Det nya ämnet koldioxid, hade nu presenterats. Ännu en gång kläcktes en ny idé i arbetslaget. 
Med hjälp av bakpulver och vatten bildades koldioxid. Barnen fick möjlighet att ”hälla” 
gasen över de tända ljusen, och på så sätt släcka dem. Att ”se” den osynliga gasen var en 
upplevelse. Detta var en viktig del i tänkandet synligt – osynligt. Med en brinnande 
tändsticka som slocknade när den kom i kontakt med den osynliga gasen koldioxid var det 
enkelt att följa koldioxidens väg.   
 
Vid de flesta tillfällena med ljuset och glasburken hade oförbränt kol fastnat på insidan av 
burkens översida. Detta kol var utgångspunkten i diskussionen krig grundämnet kol. Kolet 
problematiserades med hjälp av svartmålade flörtkulor som fick bilda olika strukturer 
ihopsatta med hjälp av tandpetare. Även tröjorna fick representera kolbiten där atomerna 
eftersom hamnade på det vita papperet när barnen ritade. Atomtröjorna kom även till pass när 
vattnets fasövergångar dramatiserades. Imman som bildas i burken med ljuset, hade under 
hela sekvensen visat på vatten som är det andra ämne som förutom koldioxid bildas vid 
förbränning. 
 
Med de nyckelkunskaper som barnen erbjudits under hösten, var det så dags för själva 
finalen. Vi var nu inne i december och vardera grupper fick en amaryllislök att plantera. Med 
den växande amaryllisen som inspirationskälla byggdes dramatiseringen av fotosyntesen. 
Kulisser konstruerades, det gröna bladet, solen, tunnlar som representerade rötter och gröna 
öppningar som tjänade som klyvöppningar. Nu var ämnena vatten, syrgas och koldioxid 
kända konstellationer, så fokus kunde läggas på transformationen och energiomvandlingen 
från solenergi till kemisk energi. Förutom dramat som pedagogiskt verktyg har fantasi och 
bild varit viktiga inslag. Atomsagor i den yngre gruppen och stora illustrationer på gröna blad 
med klyvöppningar med den äldre gruppen, är några exempel. 
 
Teorier om kunskap och lärande 
 
Tillbaka till inledningen och min förvirring över att min undervisning inte ledde till att 
eleverna kunde påvisa någon djupare förståelse för fotosyntesen. När jag gick min 
lärarutbildning handlade det till största delen om B F Skinner och förmedlingspedagogik. 
Undervisningen skulle byggas upp med läromedel och eleverna sågs som objekt för 
omgivningens avsikter. Beteenden skulle läras in genom förstärkning/beröm. Det handlade 
om drill, kontroll, präglande, socialiserande och om att lära ut (Malten, 1990). Detta var 
naturligtvis en stor del av min pedagogiska ryggsäck. Att utgå från ett läromedel var 
självklart och ju osäkrare jag var när det gällde själva ämnet, ju mer försökte jag klamra mig 
fast vid OÄ boken. Detta skedde tämligen omedvetet och är något jag insett i efterhand.  
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Mina försök att använda frön och bönor, att utgå från det praktiska härrör sig ifrån influenser 
av pedagogiska förgrundsgestalter som Piaget och Freinet. Piaget, som företrädare för  
”aktivitetspedagogik” och ”undersökande arbetssätt” med tankar om hur individen på egen 
hand konstruerar sin kunskap och vikten av att eleven får möjlighet att pröva sig fram för att 
skaffa sig erfarenheter, fanns och finns fortfarande till en del med i min teoretiska bas. Detta 
tillsammans med Freinets tankar om erfarenhet som det viktigaste vid kunskapsinhämtning. 
(Malten, 1990). Upptäckarglädje och undersökande arbetssätt var honnörsord för mig, och 
mycket av det arbete som var förlagt till skog och mark var Freinetsinspirerat. Dessa inslag i 
min undervisning har gett många positiva efterverkningar, och det är inte något jag idag tar 
avstånd från, men som inledningen visade, var det något som fattades. Den progressiva 
pedagogiken eller aktivitetspedagogik med fokus på verklighetsanknytning anfördes också av 
John Dewey, som menade att kunskapen uppstår i mötet mellan motsättningar i stoff och 
omvärld, en dialektisk grundinställning. Dewey såg kunskap som social utveckling och 
menade att kunskap måste kunna bli till nytta. Detta kan man kalla en pragmatisk 
kunskapssyn. Grundtesen ”learning by doing,” att kunskap måste bygga på handling, har haft 
stor genomslagskraft i den västerländska skolvärlden. Dewey menar vidare att begrepp är 
generella på grund av de sätt de används, inte på grund av sitt innehåll och att de kommer ur 
en direkt erfaren situation, (Dewey, 1933) 
 
Förutom de praktiska försöken med frön och annat, innehöll undervisningssekvensen i 
inledningen ett moment med diskussion i grupper kring elevernas individuellt konstruerade 
begreppskartor kring ordet fotosyntes. Detta pedagogiska grepp hade sitt ursprung i 
Vygotskijs verksamhetsteori. För Vygotskij är orden tänkandets verktyg. Kunskapen finns i 
orden och uppstår i samtalet och är en återspegling av reellt existerande ting, händelser, och 
relationer. Tänkandet sätter in det varseblivna i ett sammanhang och ger det mening. 
(Stensmo, 1994) Jag har stor respekt för Vygotskij och hans tankar, att det yttre talet kan 
internaliseras och blir till inre tal, att kunskap kan utvecklas, särskilt i samarbete och 
diskussion med andra. I dessa samtal och diskussioner har läraren/pedagogen en viktig 
uppgift, nämligen att föra fram de generella nycklarna. I fallet med mina elever och 
fotosyntesen fungerade inte det eftersom jag som lärare inte hade de nyckelkunskaperna som 
erfordrades.  
 
I den process som förändrat min syn på lärande har den egna reflektionen varit viktig. Det 
har gjort att jag tror på reflektionen som motor i ett förändringsarbete. Dewey såg 
reflektionen som en aktiv kunskapsprocess. Genom reflektion förvandlas våra erfarenheter 
till kunskap. Reflektionen kännetecknas av en inre dynamik, av kreativitet, av kritiskt 
ifrågasättande, av nyskapande och av att tidigare föreställningar omtolkas. Behovet av att 
hantera komplexa och svårbegripliga situationer är den drivande kraften i 
reflektionsprocessen. (Dewey, 1933) Här kan man se min förändringsprocess som i ett 
nötskal, från upplevelsen av en förbryllande besvärlig och förvirrande situation med mina 
lektioner kring fotosyntesen, fram till den punkt då denna situation fått sin lösning.  
 
Vår studie handlade om förståelse och tänkande. Det är inte lätt att förstå hur någon annan 
tänker. Piaget räknas som dialogpedagogiken och den kognitiva pedagogikens grundgestalt. 
För mig har dialogen länge varit ett verktyg för att få grepp om elevens tänkande. Frågan 
”Hur tänker du”? har kommit till pass i många olika sammanhang. När det handlar om 
begrepp och begreppsbyggande har jag under lång tid varit inne på Piagets linje, att individen 
konstruerar kunskapen genom sina handlingar och att det gradvis utvecklas mer avancerade 
kunskapsnivåer i den processen, (Marton & Booth, 2000). Detta byggande av begrepp, sten 
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efter sten har verkat logiskt och tilltalande. De studier jag medverkat i på olika sätt de senaste 
åren har dock fått mig att ifrågasätta delar av Piagets tankar. 
 
En viktig del av vår studie handlade om elevernas förståelse av sitt eget lärande. Elevernas 
teorier och hypoteser som föregick varje del av processen och gemensamma analyser och 
enskilda reflektionsstunder i anslutning till undervisnings tillfällena gav en utvecklad 
självmedvetenhet. Vygotskij menade att man kan lära barnet sådant de redan har förmågan 
att lära sig. Rolleken anses som viktig. Hans tes, att inlärning är möjlig när det finns 
möjlighet att imitera, är mycket intressant, särskilt med tanke på våra sexåringar.  
(Vygotskij, 1999) 
 
Vardagligt tänkande – vetenskapligt tänkande 
 
Eftersom studien har ett naturvetenskapligt innehåll kan det vara av vikt att belysa 
förhållandet mellan vardagsbegrepp och vetenskapliga begrepp i litteraturen. En betydande 
del av vår studie har handlat om växtens fotosyntes. Med dramat som verktyg har processen 
problematiserats. När det gäller barns och vuxnas tankar om ekologiska fenomen har tidigare 
arbeten tydligt visat att vardagsbegreppen gällande hur växten får sin näring är djupt rotade. 
Att växten behöver vatten och näring, och att detta tas upp via roten är de flestas uppfattning 
när de blir tillfrågade. Som inledningen indikerar, var jag själv inget undantag. Helldén, 
(1994) redovisar vanliga föreställningar bland elever i åk 3 –5. Här beskrivs barnens 
föreställningar som innebär att jorden innehåller ett förråd av resurser, luft, syre och 
koldioxid, som en del av vattnets kretslopp. ”Det försvinner väl ner i jorden och så blir det 
mer näring, sen går luften upp och ner, upp och ner” lyder en utsaga. I boken Grundskolans 
naturvetenskap (Andersson, 1989) redovisas EKNA gruppens studie, ”det växande trädet.” 
2300 elever i årsk.7, 8 och 9 får förklara varifrån ett tjugoårigt träd som väger 250 kg fått sin 
massa. 70 – 80 % av eleverna hade förklaringar som gick ut på att trädet växt och fått näring 
och vatten, i olika kombinationer från jorden. Ytterligare en studie som handlar om elevers 
syn på materians byggnad är Lena Renströms avhandling ”Conceptions of matter” (1988). 
Renström har gjort 25 intervjuer, och även i det här fallet handlar det om högstadieelever och 
uppfattningar om materia. Det handlar om en fenomenografisk studie, och några av de 
kategorier som konstaterades handlade om att materia uppfattas som kontinuerlig och statisk, 
eller att materia består av makroskopiska ämnesenheter med struktur. 
  
En av de kritiska aspekter som identifierats i tidigare studier (Carlsson 1999, 2002b) är 
gasbegreppet, att gas trots att den inte syns är något. För att förstå växtens eller trädets 
växande krävs förståelse för gas - och partikelbegreppet vilket här får vara ett exempel på ett 
vetenskapligt begrepp. Partikelbegreppet som vetenskapligt begrepp har mycket svårt att 
uppstå som vardagsbegrepp, mest kanske beroende av problematiken synligt – osynligt.  
 
De flesta, vuxna som barn, verkar ha en mycket stark föreställning om att växtens materia 
(trädets ved), enbart kommer från jorden. Varför är det så? När/om föreställningen förändras, 
vid viss typ av undervisning, hur går det till? Har man för starkt betonat solens roll i 
fotosyntesen (min egen reflektion)? Utifrån detta vill jag diskutera Piagets tes om djupt 
rotade spontana föreställningar som enligt honom stannar tills de trängs undan av andra 
begrepp. Han menar att detta ”undanträngande” avslutats i 12 års ålder. (Piaget, 1951) Min 
erfarenhet är att detta med jorden som växtens materia fortfarande gäller för de flesta i vilken 
ålder man än befinner sig i. Jag tror heller inte på något undanträngande. Har förståelsen med 
åldern att göra, eller är det andra aspekter som avgör? 
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I ett försök att reda ut begreppen utgår jag från Aadu Otts, artikel ”Att lära för skolan eller 
för livet” (2000). Hon skiljer på vardaglig diskurs, vetenskaplig diskurs och skolans diskurs. 
Hon menar att vardagsbegreppen fyller en funktion för ”meningsskapande” i en omvärld som 
är svår att överblicka. De vetenskapliga begreppen, förklarar enligt Ott ”det kända med hjälp 
av det okända.” När skolans diskurs diskuteras exemplifieras den konflikt som vuxit fram 
mellan det sociokulturella och de naturvetenskapliga perspektiven. Här är fotosyntes, 
energibegrepp, atommodell och fasövergångar de exempel som används. Helt klart finns 
problem i hur begreppen används.  Uttryck som kommit upp i olika situationer under 
studiens gång är ex. att energin förbrukas ”tar slut” eller att syret tar slut när ljuset i burken 
slocknar. Sådana uttryck förekommer även i läromedel, vilket kan förvirra. Därför kan det 
vara viktigt att vara noggrann med hur begreppen används. 
 
En person lär sig oavbrutet, ända från födseln, utifrån erfarenheter av olika slag. Låt oss kalla 
sådant lärande för vardagsbegrepp. Vygotsky (1999) talar om övergången från lägre 
funktioner av uppmärksamhet och logiskt minne, till högre funktioner av avsiktlig 
uppmärksamhet och avsiktligt minne. I vår studie fick eleverna inledningsvis fokusera på 
luft, framför allt i burken där ljuset slocknade. Enligt Vygotsky lär vi oss behärska en viss 
funktion i takt med att den intellektualiseras. Att ”se luft”, var inte något nytt, inte heller att 
ljuset skulle slockna i burken. Vardagsbegreppet var att ljuset slocknade, därför att luften 
eller syret tog slut. När processen intellektualiserades genom att lärandeobjektet 
problematiserades skapades de vetenskapliga begreppen. Enligt Vygotsky tillägnar sig barnet 
vetenskapliga begrepp genom att stödja sig på begrepp som utarbetats i dess egen erfarenhet. 
Då finns det redan en väletablerad och omfattande väv av begrepp som utvecklats med hjälp 
av det barnsliga tänkandets spontana aktivitet. Detta kräver andra tankeakter med en fri 
rörelse inom begreppsystemet, med en generalisering av tidigare bildade generaliseringar och 
med ett mer medvetet och fritt opererande med tidigare begrepp. Det centrala enligt 
Vygotskij är att samtala med barnet om begreppen, använda orden, att generalisera från 
början med små barn, så att de via oss lär sig det generella (Vygotskij, 1999). De tidigare 
studierna, med allt yngre barn som erbjuds vetenskapliga begrepp visar på något helt annat 
än Piaget teorier om att man ska ”invänta mognad” om att formellt tänkande förutsätter att 
man redan behärskar ett enklare, mera konkret tänkande, dvs. ett tänkande som är knutet till 
det man upplevt. (Piaget, 1968) 
 
I artikeln ”Återupprätta läraren” (Madsén, 2002) diskuteras problematiken kring 
vardagsbegrepp och vetenskapliga begrepp. Madsén menar att eleverna med dagens 
undervisning sällan förstår begreppen på djupet, och beskriver vetenskapliga begrepp, som 
begrepp som hjälper eleverna att förstå världen på ett nytt sätt. Det vetenskapliga begreppet 
förutsätter endast i kraft att det är vetenskapligt till sin själva natur en egen bestämd plats i 
begreppssystemet. ”Varje begrepp bör betraktas med utgångspunkt från hela sitt system av 
likhetsrelationer som bestämmer hur generellt begreppet är.” Här blir atomen och cellen 
utmärkta exempel. Eskilsson (2001) har i sin studie utgått från en molekylmodell. En central 
fråga i hans studie är vilka möjligheter elever i 10 –12 års ålder har att använda sina 
vardagskunskaper i det naturvetenskapliga lärandet. Här handlar det alltså om att göra om 
vetenskapliga begrepp till vardagsbegrepp.  En svaghet, som jag ser det, är att verka på 
molekyl, ämnesnivå. Jag menar att man då missar själva kärnan i den ekologiska förståelsen, 
nämligen partikelnivån och transformationen, dvs. att atomerna (partiklarna) omvandlas 
(transformeras) till nya ämnen och molekyler.    
 
Roger Säljö belyser problematiken vardagsbegrepp – vetenskapliga begrepp i artikeln 
”Begreppsbildning som pedagogisk drog” (1995). Han diskuterar den nationella 
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utvärderingen som genomfördes 1993, och menar att begreppsbildning aldrig kan, eller 
kommer att kunna, studeras direkt. Säljös kritik, som även gäller mycket av den forskning 
som bedrivs idag, känns befogad. Om man tror att man studerar hur barn tänker, genom att 
utgå ifrån det de skriver eller talar, håller jag med om att man möjligen är lite farligt ute. 
Under mitt eget arbete med projektet ”Ljusets hemlighet” gjorde jag många intressanta 
iakttagelser som belyser detta. Mina elever fick resonera kring olika frågeställningar, vissa i 
intervjusituationer där de hade möjlighet att känna på, hålla i, de objekt (ägg, vatten, kol, 
växt) som belystes, medan resten av gruppen skriftligt fick redogöra för sina tankar. 
Skillnaden på elevutsagorna var markant. Detta låg utanför själva studien, men var en viktig 
erfarenhet för mig. Säljö menar vidare att själva problemet med elevernas brister inte har att 
göra med att de inte får möta de centrala begreppen som är särskilt viktiga i den 
naturvetenskapliga diskursen, utan att eleverna aldrig på allvar blir delaktiga i de frågor och 
problemställningar dessa begrepp har relevans för (Säljö, 1995). Vår studie handlar helt och 
fullt om att göra barnen delaktiga, genom att få gestalta atomer och vara del av molekyler 
som omvandlas och byter konstellationer i de processer som dramatiseras. De centrala 
begreppen lyfts tidigt, i en kommunikation och i en kontext, och under former som gör att 
både vuxna och barn fascineras. 
 
Teoretisk ram 
 
Under de senaste åren har min teoretiska ram när det gäller kunskap och lärande förändrats 
markant. Till stor del beror detta på att jag över huvud taget blivit varse att olika teorier stått 
till grund för mitt handlande i skolan. Samarbete med olika forskare och de olika projekt jag 
medverkat i är en betydande del i förändringen. Tidigare har undervisningen för mig till stor 
del handlat om metoder och om att hitta bra material. Att själv imitera, sådant man sett eller 
läst och sedan i sin tur försöka få eleverna att imitera sitter djup rotat efter mer än trettio år 
som lärare. Tankarna om kunskapssyn och människosyn har alltid funnits, som en diffus filt 
jag dragit över mig. Dessa begrepp blir nu allt tydligare. Framför allt handlar det nu om att ta 
ställning. Vilka teorier eller delar av teorier håller för mig hela vägen fram? 
 
Som ”klassrumsforskare”, har jag de senaste åren istället lagt stor vikt vid att utröna hur 
eleven tänker för att sedan utmana detta tänkande. Detta har öppnat nya perspektiv på 
kunskap och lärande. Många bedömer att allt fler barn har svårigheter i skolan idag, 
uppmärksamhetsstörningar eller problem med förståelse av olika slag. I Luleå kommuns 
skolplan från 2003 kan man läsa  (Skolplan för 2003-2004) 
 

”Skolan ska skapa en lärmiljö, som ger verktyg för livslångt 
lärande. Barns och studerandes egna tankar och frågor ska 
vara grund för lärandet. Nyfikenhet, lust och glädje ska vara 
viktiga inslag. Lärmiljön ska karaktäriseras av helhet och 
sammanhang, så att verksamheten blir begriplig och 
hanterbar för barn och studerande.” 

 
Trots denna pedagogiska helhetssyn i teorin, handlar det i praktiken alltför ofta om 
dominerande tankemönster som fokuserar på barnets sätt att vara när problem uppstår.  
Elisabeth Nordin – Hultman tar i avhandlingen ”Pedagogiska miljöer och barn 
subjektsskapande” (2004) upp konsekvensen av ett för starkt fokus på barnen, och menar att 
det gör att pedagogiken blir jämförelsevis osynliggjord eller tas för given. ”När orsakerna till 
problemen i klassrummet huvudsakligen söks utanför den undervisning som pågår i detta 
rum, förblir pedagogikens uppläggning oproblematiserad,” skriver hon.  
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Skolutveckling måste idag handla om att söka den pedagogiska helhetssyn, som gör att vi 
närmar oss styrdokumentens målformuleringar. Vår studie är en ansats. Arbetet med 
arbetslagen har till stor del handlat om att problematisera undervisningen och om reflektion. 
Lektioner som spelats in på video och pedagogernas egna intervjuer med ett antal barn, efter 
genomförda lektioner har varit en grund för analys och diskussion. Arbetslagen har 
sinsemellan diskuterat varandras agerande. Reflektionen ses då som en del av lärandet. 
Reflektion som medel för lärandet och som resultat av lärandet bildar då en helhet. En utökad 
reflektion i arbetslaget blir då ett tecken på lärande och utveckling. En central uppgift i 
skolan är att ta reda på hur viktiga begrepp bildas. Redan på 30 talet talar Dewey om hur 
färdiga begreppsbildningar inte går att överföra från lärare till elev. De dramatiseringar som 
eleverna fått genomföra, dramatiseringar av förbränningsprocessen och fotosyntesen, där 
eleverna medverkat som olika typer av atomer, passar väl in på Deweys tal om upplevelse 
som ingång till begreppsbildning. (Dewey, 1933). 
 
De perspektiv som dominerat naturvetenskapligt lärande de senaste årtiondena är olika typer 
av konstruktivism. Man har skilt mellan individuell och social konstruktivism.  Marton & 
Booth, (1997) menar att dessa två är varandras spegelbilder, eftersom den individuella 
konstruktivismen ser lärandets ursprung som något som finns inom individen (Piaget) och 
den sociala konstruktivismen ser lärandet ursprung som något i det sociala, kulturella och 
situationsbetingade utanför individen, (Vygotskij). I bägge fallen, menar Marton & Booth 
(1997) måste dualismen, skillnaden mellan de yttre och det inre, överbryggas. Säljö (2000) 
s.23-25 diskuterar objektet kunskap, som måste ”överföras, läras in, inhämtas, förvärvas, 
lagras och sedan användas någon annanstans”. Hur man uppfattar världen är det centrala i 
det perspektivet, och detta ses som en aktiv process. Den konstruktivistiska tanken vilar på 
kognitiva begreppsbyggen gärna i nivåer eller trappsteg. Denna syn på inlärning blir alltmer 
ifrågasatt. För mig är det just här den största förändringen infunnit sig. Jag har under alla år 
upplevt många elever som inte passat in, inte klarat kraven. Ofta har skolan försökt lösa 
problemen med att backa tillbaka på ”begreppstrappan”, eller börjat om, vilket sällan löst 
problemen. Kan det vara dags att testa ett annat perspektiv på inlärning?  
 
De lärandeteorier som under de senaste årtiondena vunnit allt mer mark är det 
fenomenografiska/variationsteoretiska och det sociokulturella perspektivet på lärande. I det 
sociokulturella perspektivet beskrivs kunnande i termer av deltagande och i det 
fenomenografiska/variationsteoretiska menar man att kunnande konstitueras i en dynamisk 
pågående process. Synen på hur man uppfattar relationen människa – värld är grundläggande 
för vilket perspektiv på kunskap och lärande man har. I det här arbetet anförs en icke – 
dualistiskt perspektiv på lärande. Det innebär att man tänker sig en enda värld, men som 
individer upplever vi den världen på kvalitativt olika sätt. Lärande innebär då att man ges 
möjlighet att erfara/uppleva denna värld på nya sätt. (Marton & Booth, 1997). När detta sker 
förändras relationen mellan individen och världen, med andra ord, man har förstått något 
man inte förstått tidigare, eller ett annat sätt att uttrycka det, man förstår något på ett alltmer 
komplext sätt. Bra exempel från den här studien och även från tidigare studier är just 
fotosyntesen och dess betydelse för ekologisk förståelse som i förlängningen kan göra att 
människor får den förståelse som krävs för att utveckla ett hållbart samhälle. Marton & 
Booth (1997) s. 57 –60, presenterar sex olika uppfattningar av lärande som identifierats i en 
tidigare studie. ”A: Lärande som att utöka sin kunskap, B: Lärande som att memorera och 
återge, C: Lärande som att tillämpa, D: Lärande som att förstå, E: Lärande som att se något 
på ett annat sätt och slutligen F: Lärande som att förändras som människa.” De tre första, a-
c klassificeras av författarna som att lärande i första hand handlar om att återge, och de tre 
sista som att lärande i första hand handlar om att söka en mening. 
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Den fenomenografiska forskningstraditionen har utvecklats under sjuttio och åttitalet av bl.a. 
Ference Marton, vid Göteborgs universitet. Fenomenografin intresserar sig för våra 
uppfattningar, föreställningar och idéer och om vår förståelse av fenomen i omvärlden. 
(Olsson & Sörensen, 2001) Variationsteorin, som vuxit fram ur fenomenografin, handlar om 
mönster av variation och kritiska aspekter. Centralt när det gäller undervisning är att läraren 
måste förstå vilken förståelse som eftersträvas.    
 
Det variationsteoretiska synsättet har genomsyrat de tidigare studierna (Carlsson, 2002a, 
2002b, Sundström, 2003) I det variationsteoretiska synsättet står innehållet i fokus, vilket kan 
knytas till målet om helhet och sammanhang, och den ovannämnda fokuseringen på 
undervisningen. Att som pedagog reflektera över målet, dvs. vad eleverna ska lära sig är ett 
första nödvändigt steg. I studien handlar undervisningsinnehållets kritiska aspekter bl.a. om 
förståelse för att materia består av konstanta enheter, atomer, som kombineras ihop på olika 
sätt då kvalitativt nya ämnen och strukturer bildas. En viktig del i studien har varit att ta reda 
på vad som är möjligt att lära sig i så låga åldrar. Att utmana tänkandet, handlar det om ålder? 
Karin Wallin skriver i boken Pedagogiska kullerbyttor” (2003) om Loris Malaguzzi, som 
står för Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Reggio Emilia anses inte vara en metod utan ett 
sätt att tänka och att finna nycklarna till ett lustfyllt lärande. Här ser jag tydliga bryggor 
mellan Reggio Emilia och variationsteorin. I Reggio Emilias pedagogiska filosofi är barnens 
hundra språk utan gräns och hierarki en utgångspunkt. Man pratar om att reflektera över sitt 
praktiska handlande för att växa som pedagog, att utmana och att undervisa i stället för att 
bara ”låta barnen vara små”, Utifrån dessa teser blev mitt samarbete med pedagogerna och de 
yngre barnen en spännande upptäcksfärd. 
 
Handledningen har utgått från att problematisera ämnesinnehållet och de kritiska aspekterna 
med hjälp av en variationsteoretisk modell, vilket har gjort att pedagogerna framställt 
innehållet på olika sätt. Detta har i sin tur gjort att barnen/eleverna erbjudits möjlighet att 
urskilja dessa kritiska aspekter. Enkelt kan man säga att man bara kan lära sig något om det 
man urskiljer och bara urskilja det som på något sätt varierar (Marton & Booth, 1997) Ett 
exempel som kan förklara är det dramaspel som eleverna genomfört där varje elev gestaltar 
en atom (kol, väte eller syre) som i sin tur bildar ett ämne (koldioxid eller vatten). När dessa 
”ämnen” tagit sig in i bladet, genom rot eller klyvöppning, uppstår den spännande 
omvandlingen där energirikt socker och syrgas bildas av de ”atombarn” som tidigare ingått i 
andra ämnen. Ett liknande dramaspel har genomförts i grupperna, där ljusets förbränning 
problematiserats ungefär på samma sätt. Här har alltså kunskapen om partiklarna som 
materians minsta beståndsdelar erbjudits i en kontext där barnen själva varit med och agerat. 
 
Under de senaste åren har jag alltmer använt variationsteorin som utgångspunkt vid en 
mängd olika undervisningstillfällen. Grunden för teorin är att en förutsättning för lärandet är 
att dimensioner av variation öppnas upp i för undervisningens kritiska aspekter (Carlgren & 
Marton, 2000). Vad menas då med detta? Först och främst är det mycket viktigt hur 
pedagogen formar sitt undervisningsobjekt. Detta beror i sin tur på hur pedagogen erfar 
ämnesinnehållet och sin undervisning. Vad eleven i sin tur får möjlighet att lära sig, vilken 
kunskap som erbjuds är till stor del beroende av de kunskaper pedagogen har om 
ämnesinnehållet.  I arbetet med arbetslagen har detta varit en central fråga. Pedagogerna har i 
små portioner fått del av de kritiska aspekter med vilka man kan bygga en ekologisk 
förståelse. Särskilt transformationsidén har fokuserats. (Carlsson, 1999, 2002b) Tanken med 
handledningen har varit att erbjuda pedagogerna nya sätt att uppleva/erfara ekologisk 
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förståelse för att ge dem möjlighet att pröva nya grepp i sin undervisning, och på detta sätt 
utvecklas professionellt.   
 
Detta skeende finns även beskrivet i licentiatuppsatsen ”Från görande till rikare lärande” 
(Vikström, 2002) Min förhoppning är att erfarenheterna från den gemensamma studien även 
gör att pedagogerna fortsättningsvis även i andra undervisningssituationer väljer att fokusera 
lärandeobjektet och diskutera och reflektera över innehållets kritiska aspekter. En förklarande 
bild för att förstå detta kan vara att pedagogen skapar olika rum för elevens lärande (Carlgren 
& Marton, 2000). Man kan också tydliggöra hur olika perspektiv införs. Marton & Carlgren 
(2000) talar om relationell kunskap, kunskap som en relation mellan människan och världen 
s. 195 
 
 ”Att tillägna sig kunskaper inom ett ämnesområde påminner mer om att lära   

känna ett landskap än om att klättra på en stege. Ju mer man lär känna ett  
landskap desto fler nyanser och detaljer förmår man urskilja. I takt med att  
man lär känna landskapet ökar ens möjligheter att undersöka det.” 
 

 
Det finns bara ett landskap, men vi erfar det på olika sätt. Det är viktigt att eleven får ge 
uttryck för sin uppfattning för att ge pedagogen en möjlighet att lära känna landskapet såsom 
eleven erfar det och därigenom ha möjlighet att som vägvisare utveckla erfarandet av 
landskapet till ett mer komplext sådant. I vår studie har barnen kontinuerligt ställt upp egna 
teorier inför varje moment. Återigen har vi utmanat elevens tänkande. Felaktig föreställning 
som annars kan betraktas som ett hinder blir på det sättet en förutsättning för vidare 
tankeverksamhet. Undervisning och inlärning syftar till att skapa kunskaper som egentligen 
ligger bortom själva framställningen. En förutsättning är att eleven förstår innehållet och ges 
möjlighet att ”lyfta ut” den principiellt viktiga och allmängiltiga kunskapen ur de exempel 
läraren använder. Detta gör att det variationsteoretiska synsättet blir ett kraftfullt verktyg. Att 
undervisningens innehåll och arbetsformer är utformade så att de inte bara leder till att 
eleverna inhämtar kunskaper, utan att detta sker genom, och med sikte på, dessa kunskapers 
användning blir tydlig i denna studie. Vad eleven lär sig, beror på vad den får möjlighet att 
lära sig. (Marton & Morris, 2002)  
 
Det sociokulturella perspektivet återfinns i vissa delar av den här studien. I arbetslagens 
diskussioner har kunskap vuxit fram i kommunikationen. Lektionerna har analyserats både i 
förväg och i efterhand. Scaffolding, en typ av lotsning har använts under en liten del av 
intervjuerna, utifrån teorin om den närmaste utvecklingszonen (Vygotskijs, 1999). Denna zon 
definieras som avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd och vad en 
elev kan prestera under en vuxens eller mer kapabla kamraters ledning. (Säljö, 2000) En 
analytisk, deltagande observation har förekommit, dels när lektioner har videoinspelats, men 
även när pedagoger i arbetslagen turats om att studera varandra. 
 
Studiens genomförande 
 
Studiens frågeställning var att undersöka om det är det möjligt för sex och nioåriga barn att 
förstå materians omvandlingar på en atomär nivå, och hur de i sådana fall förstår materians 
byggnad, omvandling och fotosyntes när de ges möjlighet att delta i en gemensam 
undervisningssekvens. 
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Metod 
 
Forskningsansatsen är kvalitativ och resultatet bygger på intervjuer som bandats och skrivits 
ut ordagrant. Studien är uppbyggd efter en fenomenografisk modell. Den utgår från att 
människor gör olika erfarenheter genom att de har olika relationer till världen. Sen gör de 
olika analyser och erhåller därför olika kunskap om dessa objekt. Fenomenografin vill 
beskriva dessa olikhete, (Alexandersson, 1994).  Här blir intervjuaren själva forsknings 
verktyget. Kvale  (1997) menar att en god intervjuare ska vara expert båda på ämnet för 
intervjun och på mänskligt samspel. Detta kan möjligen vara särkilt viktigt när de intervjuade 
är så unga som sex år och innehållet är ämnens atomära nivå. 

 
Försökspersoner 
 
Ett par månader efter avslutat skolutvecklingsprojekt genomfördes en intervju med åtta barn 
Fyra av barnen, två flickor Saga och Karin och två pojkar, Jens och Bert ingick i en 
sexårsgrupp. De fyra återstående barnen var nio år och ingick i en klass år 3. Även här var 
det två flickor, Ellen och Fia och två pojkar, Hans och Per. Urvalet var två pojkar och två 
flickor från varje grupp. I övrigt fanns inget särskilt urval. De elever som fanns närmast till 
hands vid de olika tillfällena intervjuades. Intervjuerna genomfördes efter avslutad 
handledning. Antalet elever som valdes ut var direkt kopplat till tidsåtgång för transkribering 
och analys. 
 
Material 
 
Förutom bandspelare, hade jag inför samtalen med barnen plockat fram en grön växt, ett ljus, 
en stor glasburk, kolkritor, en träskiva, ett ägg, en skål vatten och slutligen färgkritor och vita 
papper. Samma intervjufrågor användes vid samtliga intervjuer, (se bilaga). Den avslutande 
frågeställningen användes bara med de äldre barnen 
 
Den fenomenografiska undersökningen 
 
Den fenomenografiska undersökningen startar med att man avgränsar en företeelse i världen 
för att man sedan ska kunna urskilja särskida/kritiska aspekter av företeelsen. Detta leder till 
att man gör intervjuer om företeelsen. Intervjuer som bandas och skrivs ut ordagrant. 
Bearbetningen av intervjuerna leder fram till identifiering av uppfattningar av företeelsen 
genom analys av utsagor. De beskrivningskategorier som identifieras redovisas och 
samordnas i ett gemensamt utfallsrum. (Alexandersson, 1994). Sammansättningen av 
beskrivningskategorier som ringar in skilda sätt att erfara ett fenomen är utfallsrummet. 
(Marton & Booth, 1997) Kategorierna är oftast hierarkiskt ordnade.  
 
 
Analys av intervjuerna 
 
Eftersom inget av barnen kände till partikelbegreppet innan studien genomfördes kan man 
säga att elevernas utsagor i huvudsak analyserats mot den erbjudna undervisningen. De sex 
lektioner barnen erbjudits ligger två till tre månader tillbaka i tiden. Lektionerna behandlade 
begreppet luft, ljusets förbränning, grundämnet kol, den osynliga gasen koldioxid, ämnet 
vatten och växtens fotosyntes. De äldre elevernas utsagor har dessutom analyserats mot de 
skriftliga hypoteser och teorier de ställt upp inför varje moment i undervisningssekvensen. 
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Även de teorier finns med, som dessa elever formulerat i en avslutande lektion jag själv höll i 
klassen inför planteringen av en amaryllislök. Frågeställningen handlade om hur det kunde 
finnas liv i löken som legat mörkt och torrt i två månader. Intervjuerna med de yngre barnen 
hade delvis ett annat fokus än intervjuerna med de äldre barnen. Gemensamt för alla samtal 
var frågeställningar kring materians byggnad, och ämnens omvandling i förbränning och 
fotosyntes. Hela gruppen ombads att rita olika ämnen.  Samtalen med de yngre barnen 
handlade om de processer deras pedagoger lyft i undervisningen. Med de äldre eleverna 
fanns ett ytterligare fokus; att utröna om de kunde använda sina insikter om materia och 
fotosyntes till att förklara ett träds tillväxt och ett befruktat äggs förvandling till en kyckling.  
 
De utskrivna intervjuerna har noggrant jämförts och bearbetats för att hitta det utfallsrum, där 
beskrivningskategorier visar skilda sätt att erfara/förstå olika fenomen, exempelvis växtens 
fotosyntes eller det befruktade äggets förvandling till en kyckling.  
 
Metoddiskussion 
 
Varför jag valt en fenomenografisk kvalitativ forskningsmodell i studien beror främst på att 
det handlar om barns tänkande och om förståelse. Kvale (1997) skriver i Den kvalitativa 
forskningsintervjun, s.119 om intervjun som del av en hypotesprövning. Han menar att 
intervjuaren antingen kan söka erhålla nyanserade beskrivningar av det undersökta 
fenomenet eller att försöka att klargöra och tolka beskrivningarna tillsammans med 
intervjupersonen.  I de genomförda intervjuerna handlar det främst om barnens nyanserade 
beskrivningar. Min roll som intervjuare har under samtalen varit att vid vissa tillfällen skjuta 
in extra frågor för att klargöra beskrivningarna. Hur dessa inflikningar påverkat barnens 
tankar är inte lätt att säga, men bör beaktas när man går igenom resultatet. 
 
En tanke i början av arbetet var att göra en jämförelse med eleverna i den förra studien. 
(Sundström, 2003) Detta valdes så småningom bort. Anledningen var dels att hålla detta 
arbete på en någotsånär rimlig nivå, dels frågan om en sådan jämförelse skulle tillföra studien 
särskilt mycket. Under arbetet med studien väcktes tanken på att transkribera de lektioner 
som spelats in på video. Detta hade möjligen tillfört analysen en del, men där var tiden den 
avgörande aspekten. Mitt eget, och de fyra pedagogernas lärande som den gemensamma 
studien genererat hade kunnat vara med i resultatdelen. Anledningen till att jag valde att inte 
gå in så djupt på detta var inte brist på material eller intresse. Återigen handlar det om att 
hålla uppsatsen på en rimlig nivå.   
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Resultat  
 
Resultatredovisningen visar elevernas kvalitativt skilda sätt att förstå materians byggnad, 
materians omvandling, elevernas förståelse för fotosyntesen och de äldre elevernas kvalitativt 
skilda sätt att förstå utvecklingen från ägg till kyckling. Avslutningsvis redovisas ett par av 
de yngre barnens tankar om de ”osynliga” atomerna i luften. 
 
Elevernas kvalitativt skilda sätt att förstå. 
 
Här är tanken att försöka åskådliggöra de olika vägar och resor barnen tagit sig i det landskap 
av ekologisk förståelse deras respektive pedagoger byggt upp och presenterat utifrån de 
nycklar eller kritiska aspekter som problematiserats. Utifrån en gemensam 
undervisningssekvens har liknande bollar kastats upp och erbjudits.  Vad har då de olika 
barnen tagit till sig och hur har kunskaperna omvandlats till förståelse? Det handlar om 
kvalitativt skilda sätt att förstå. Rent generellt kan man säga att de yngre barnen talade mer 
kortfattat under intervjuerna. Samtalen varade inte heller lika länge som samtalen med de 
äldre, då en viss uttröttning kunde konstateras efter en stund. I varje del redovisas skillnader 
och likheter mellan de äldre och de yngre barnen. 
 
Materians byggnad 
 
Ett antagande i såväl denna studie, som i tidigare studier (Carlsson, 1999, 2002a, 2002b) är 
att förståelsen av materia, dess byggnad och omvandling är centralt för en djupare, mer 
komplex förståelse av processen fotosyntes. Två olika synsätt har identifierats i denna studie. 
Materia är homogent (A1) och materia som ett system av atomer (A2) 
 
        A1. Materia är homogent 
 
Per, nio år ska reda ut vilken sorts atomer den träbit vi resonerar kring, består av. Han har 
kommit i kontakt med syre, väte och kolatomer. Här kommer en ny kontext. Då uppstår 
också nya typer av atomer. Det handlar om atomer som beskriver själva materian i fråga, 
vilket tyder på att Per helt eller delvis ser materia som något homogent.  
 

Per: Träatomer! Det verkar vara i mycket stora mängder. Av trämolekyler 
…Jag tror att det är … kol och syre och träatomer tror jag .. 
I: Varför tror du att det är kol?  
P: Jag tittade bara och jag tyckte att det såg lite mörkt ut, och så det här 
..Jag kom på ännu ett bevis, jag tror om vi skulle sätta det i elden, då skulle 
det nog börja ryka ..  och rök kommer väl när trä och kol … alltså röken …  
är kol blandat med trä tror jag.  
I: Då så har jag ritat ett träd här… om vi tänker då de här kolatomerna, 
hur har de kommit till trädet?  
P: Kanske från marken när fröet föll… kanske kolhalt i marken …  
I: Du vet ett träd, ett stort tjockt träd… som väger kanske flera hundra kilo, 
massor med kol … kan så mycket kolatomer komma från ett litet frö… 
P: Näää men jag antar att dom på nåt sätt förökar sig, blir flera, på nåt 
sätt  
I: Jaha, du tänker att dom förökar sig.. 
P: På nåt sätt… 
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När Karin, sex år ombeds att förklara ordet atom, står själva ordet för något homogent som vi 
till och med kan kvävas av. Karin sitter och ritar med sin kolpenna och tänker att kol gör man 
av pennor. Jens, också sex år ger klara besked när det gäller vatten.  

 
I: Vad är en atom? 
Karin: Det är luft, om vi får för mycket atomer då kvävs vi.. 
I: Nu när du ritar med den där.. kan du beskriva det här ämnet kol, vad är det? 
Karin: Ja, ibland grillar man med det, tror jag…jag tror man gör kol av pennor  
 
I: Vilka atomer är det i vatten? 
Jens: vattenatomer 

 
 A2. Materia är ett system av atomer 

 
När det gäller atomernas benägenhet att para ihop sig och på det sättet bilda olika ämnen, 
syns en klar skillnad mellan de yngre och de äldre barnen. Bert är den ende av sexåringarna 
som visar tendens på att förstå själva partikelbegreppet. Nioåringarna visar en mer komplex 
förståelse för materia som ett system av atomer. 

 
Bert: De är som atomer som åker ut, det börjar falla ner 
I: Var åker dom? 
Bert: De söker nya såna där atomer…. 
 
Hans: Det är typ smält… typ smält, allting blir ju inte kvar i den där 
gropen, eller vad det nu blir, nä men , asså, det blir ju …  Det kanske blir 
en stearinmolekyl igen, det finns ju stearinmolekyler … så där är delar från 
(pekar i luften) som inte syns men finns… nånstans finns dom, vi kan inte se 
dom 

 
Fia: Ja då finns det ju stearinmolekylen och syre i burken, och då blandas 
det och blir till nya molekyler och då blir det kol som blir över så 
småningom och far upp dit. …… 
…….F: Genom rötterna kommer det in vatten och det består av väte och 
syre, 
I: Mm det här koldioxiden, kan du beskriva det  
F: Det är väl kol och syre 
I: Mm rita koldioxid…  
F: Det är väl så, jag tror att det är två röda och en svart  
 
I: Hur tänker du dig ämnet vatten?  
Ellen: Jag tänker att det är den här vattenmolekylen  
 
 

Materians omvandling 
 
Förståelsen för materians transformation är en grundsten för en djupare förståelse av 
processen fotosyntes. Tidigare forskning (Carlsson, 1999, 2002a, 2002b) visar att idén om att 
atomerna ses som konstanta enheter som kan kombineras om och om igen på olika sätt, 
varvid nya ämnen bildas, är en nödvändig förutsättning för att utveckla en mer komplex 
ekologisk förståelse. I denna studie har två kvalitativt olika sätt att förstå hur nya ämnen 
bildas identifierats. Ämnen försvinner (B1) och  ämnen transformeras (B2) 
 

B1. Ämnen försvinner 
 
Per, nio år har en teori, som han gärna utvecklar. Centralt är att partiklar är något som kan 
förbrukas, eller ätas upp. Hur ”nya” blir till är inte helt utrett. När det gäller Per, finns en 
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annorlunda blandning av vardagsbegrepp och vetenskapliga begrepp. Han har blandat in 
många egna föreställningar bland de delar han tagit till sig av den erbjudna undervisningen. 
 

I: Mm jag sätter över burken, vad händer 
Per: Du har tänkt stoppa syretillförseln och den behöver syre för att 
producera värme, när den inte får syre så får den ju inge luft så då kvävs 
den. Nu börjar den ju snart få slut på syre, men det här är ju en väldigt stor 
burk, så det kan nog ta ett tag, 
I: När du säger: Få slut på syre, de här syreatomerna, när du säger slut.. 
P: Den där förbrukar ju … syreatomer, kan man säga .. 
I: Hur menar du då?  
P: Man kan säga att den äter upp …  
I: Du menar … kan du rita som du tänker syre… 
P: Jag tänker mig dom ungefär så här …Kanske inte röda då men … 
I: Den där lilla, vi stoppar in den då, den är alltså här inne nu … när du 
säger förbruka då, … 
P: Den blir väl .. 
I: Finns den kvar eller finns den inte kvar ? 
P: Den finns inte kvar, den blev uppäten av … (ritar en figur som äter 
syreatomer) kan man säga.. 
I: Men hur kan det komma nya syreatomer då? 
P: Det finns ju i luften här flera… fast nu har ju värmen slocknat om vi nu 
skulle ta upp så att den fick syre, då skulle det vara för sent. Nu har den fått 
slut på såna här, den har ätit upp alla… 

 
B2. Ämnen transformeras 

 
När Fia talar om kol i kroppen, är det något som pedagogerna inte tagit upp. Det handlar om 
insikter som kan ha växt fram ur de kritiska aspekter som lektionerna knutits till, och som i 
sin tur lett fram till nya insikter, som håller på att skapas. 
 

Fia: När vi andas in, när vi andas ut igen, då kommer det ut koldioxid 
I: Hur kan det komma ut koldioxid? 
F: Vi har det i kroppen, kanske.. Vi andas in syre, så kanske vi har … kol i 
kroppen i nånting… 
…..I: Mmm vi får se … men det brinner fortfarande  
Fia: Det är när det inte finns nån ren syre.. den har blivit andra molekyler 
och sånt, då slocknar ljuset, för det behöver syre 
I: Det kanske tar en liten stund. Varför tar det en stund?  
F: För alla måste hitta.. alla molekyler måste hitta nån annan molekyl så 
att dom kan bli nåt annat.. 
 

Fia talar om blandning, och har en klar bild över ämnen som splittras och nya som bildas. 
Det handlar om materians transformation. Tankarna går direkt till dramatiseringen av ljusets 
förbränning. För Fia var deltagandet i dramat viktigt. Det har gett henne viktiga 
minnesbilder. 
 

Fia: Nja, jag tänker på det där jag gjorde med stearinmolekylen. Jag 
kommer inte ihåg så mycket, vi ställde oss på en rad, och så var det några 
som skulle vara stearinmolekyl.. skulle vara koldioxid och sånt där. Och 
sen var det när vi stoppade en burk över ljuset så for kolet upp, det blev 
svart däruppe. Ja då finns det ju stearinmolekylen och syre i burken, och 
då blandas det och blir till nya molekyler och då blir det kol som blir över 
så småningom och far upp dit.  
 

Även Ellen redovisar bilder från dramatiseringen av förbränningen. Hon talar om att 
atomerna parar ihop sig. 
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I: Varför tror du att ljuset kommer att slockna?  
Ellen: Kanske för att luften blir instängd, den far in i nån så hära 
molekyl….. 
I: Du säger att luften far in i en molekyl 
E: Nää men syret, det blir så här instängt.. å så då parar dom väl ihop sig, 
dom som gör det, dom som åker upp och så blir det svart däruppe 

 
Utifrån den undervisning som erbjudits, har barnen på olika sätt ”lyft ut” principiellt viktig 
och allmängiltig kunskap ur de exempel pedagogen använt. Att stearinet, som inte syns, på 
något sätt finns i luften, är nya viktiga delar i en förståelse för gasbegreppet. Flera av barnen 
redovisar tankar med olika typer av omvandlingsidéer. Dessa elever har tagit till sig olika 
delar av den dramatisering som genomförts där stearinmolekylen och syrgasen transformerats 
till koldioxid och vatten. Var och en av barnen visar tydligt hur den enes förståelse är 
kvalitativt skild till den andre. Transformationstanken finns där, om än alla delar ännu inte 
satt sig. Jämför man de yngre och de äldre barnen är det inte någon större skillnad när det 
gäller själva processen, det som dramatiserats. Här är möjligen de små barnens fantasi en 
tillgång. I förståelsen för själva partikelbegreppet är däremot skillnaden påtaglig. Det kanske 
inte är så förvånande, här krävs ett mer komplext tänkande. 
 
Elevernas förståelse av fotosyntes 

 
Fotosyntesen har dramatiserats och både de äldre och de yngre barnen har givits möjlighet att 
som delar av ämnena vatten och koldioxid fått krypa in genom tunnlar som symboliserat 
rötter och genom grönklädda öppningar som symboliserat de gröna bladens klyvöppningar. 
Detta har utan tvivel satt sina spår, vilket återspeglas i barnens utsagor. Här kan man lätt 
relatera till Deweys tal om upplevelse som ingång till begreppsbildning, och ”learning by 
doing”. (Dewey, 1933). Även Reggio Emilias filosofi, med en helhetssyn på barnet, där 
rörelse och känsla är viktiga delar i inlärningsprocessen. (Jonstoij,  & Tolgraven, 2001) 
 
För de yngre barnen var klyvöppningar och rötter centralt. Det var något de kroppsligen fått 
fara igenom. Benämningarna på det som farit igenom var inte så viktiga, men helt klart var 
det något som for ut och in. Den kunskapen har öppnat upp för någon slags omvandling, både 
när det gäller förbränningen och fotosyntesen. Förståelsen för atomen som den minsta 
partikeln har barnen tagit till sig. Att illustrera och förklara kol och syre gick förhållandevis 
bra, även för sexåringarna, medan vatten var klurigare att förklara. Att likna vatten med väte, 
den förklaringsmodell som pedagogerna erbjudit kan vara ett bra steg på väg. När de får 
möjlighet att rita med en kolbit, att kladda på och hur känna på det, märks en tydlig förståelse 
av detta grundämne. Det är konkret och det syns. Här spelar åldern ingen roll. Detta kan 
härledas till att det är lättare att förstå det som är konkret och det som barnen har erfarenhet 
av. Ögats och känselns roll, när man får möjlighet att rita och att se, stödjer förståelsen. En 
viktig nyckel för förståelsen av fotosyntesen är förmågan att se materia som ett system av 
atomer. De förståelsekategorier som presenteras är: Fotosyntes som en process där ämnen 
blandas (C1) och Fotosyntes som en process av transformation (C2) 

 
C1. Fotosyntes är en process där ämnen blandas 

 
Karin, Saga, Bert och Jens är alla sex år. Deras utsagor tyder på att dramatiseringen av 
fotosyntesen haft stor betydelse för deras tänkande. Klyvöppningarna är centrala i barnens 
utsagor. Alla fyra har en tydlig bild av att något kommer in genom klyvöppningarna och 
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något annat genom rötterna. Vad som sedan händer är inte så lätt att förklara. Här handlar det 
om både det man ser och det osynliga. 
 

Karin: Nånstans här finns det några klyvöppningar, därifrån får dom syret 
I: Vad händer där inne då? 
Karin: Det blandas, jag tror att kolatomen kommer också in. Den kommer 
nog också in i klyvöppningarna. Där sätter man vatten, å då suger dom här 
rötterna, som är här nere, suger upp i de här vackra bladen, i varenda 
blad, så då blir det jättemycket syre 
 
I: Vad behöver en blomma för att leva då? 
Saga: Vatten.  Det är rötterna som suger upp vattnet 
I: Behöver den nåt annat 
S: Jord, sol, koldioxid som kommer genom klyvöppningarna 
I: Var sitter dom då? 
S: Dom sitter på bladen 
I: Varför är koldioxid bra för blomman då? 
S: Kol… kolatomer 
I: Mmm vad är det här för nåt? 
S: Trä. Om man eldar blir det blir kol kvar, kolatomer.. 
I: Hur kommer de in i växten 
S: Kanske från rötterna, nä dom kommer in genom klyvöppningarna  

 
I: Då tittar vi på den här blomman, hur kan den leva? 
Jens: Den får vatten och syre. Den får vatten när det regnar, från luften 
I: Var får den syre då? 
J: Från luften, åså får den solljus 
I: Mmm det är därför ni sätter dem i fönstret, de är ju smart. Hur kommer 
det in i blomman då? 
J: Klyvöppningarna. Där är dom!! (Pekar på undersidan av bladet) jag ser 
dom, där är dom.. 
I: Vad är det här för nåt, här nere 
J: Rötter, det är för att den ska sitta fast, och den suger upp vattnet.  
I: Vad händer där inne då? 
J: Jag vet inte 
I: Ser man alltid kolatomer   
Jens: Nää, inte när dom är uppe i luften.. 
I: Menar du att det finns kolatomer i luften, vem behöver de kolatomerna 
som finns i luften? 
J: ljuset och  blomman .. 

 
I: Vad består en blomma av 
B: Av väte och kol och sånt. Det kommer genom klyvöppningarna. Dom 
syns inte 
I: Hur vet du då att dom finns? 
B: Annars skulle dom inte ha levt 
I: Får blomman nåt annat än kolatomer 
B: Väte och syre. Syret kommer från luften 

 
Sexåringarna redovisar sina tankar om kolatomer och klyvöppningar, sådant man inte ser, 
men det finns där.  
 

C2. Fotosyntes är en process av transformation 
 
Att fotosyntesen ”landat” för nioåriga Fia är tydligt. När hon utsätts för ny kontext, med 
trädet och det som händer i kroppen kan man skönja att nycklar som erbjudits kommer till 
nytta.  
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Fia: Kolatomerna, dom kanske kommer från koldioxiden som far in i löven .. 
I: Mm det här koldioxiden, kan du beskriva det   
Fia: Det är väl så, jag tror att det är två röda…  
I: Så det här kolet då, det har kommit in genom löven .. 
Fia: Genom klyvöppningarna  
I: Ja, sen sa du vatten, var kommer vattnet in?  
Fia: Genom rötterna kommer det in vatten och det består av väte och syre, 
och här genom klyvöppningarna, fast dom är små, så jag tror inte man ser 
dem, då far det in koldioxid här, och sen i blomman, då bildas det en 
sockermolekyl, och då blir det syre över, och då måste det fara ut igen och 
då andas vi in det. Sen andas vi ut koldioxid och då far det in i växten  

 
Även Hans utsätts för en ny kontext med träbiten. Hans utsaga visar att förståelsen för 
transformationen i fotosyntesen gäller även för trädet. 
 

I: Nu har vi kolet .. är det nån skillnad på trädet och blomman? Hur de 
växer? 
Hans: Inte är det speciell stor skillnad, det ju att… det är ju nästan samma 
sak, att den andas in koldioxid och ut syre, som människor kan andas…., 
det finns väl klyvöppningar på den där också, kanske…vattnet kommer in 
här (pekar på rötterna) ås å här, bladen, kommer ….solen typ, koldioxid, 
det kommer in genom klyvöppningarna, åså ut kommer liksom syre. 

 
Per, som i samtalets inledning ansåg att atomerna förbrukades i ljusets förbränning, byter 
strategi när det gäller fotosyntesen. Vad som gör att förståelsen för de bägge processerna är 
så olika, är inte lätt att utröna.  

 
Per: Kryphål kanske, på bladen .. jag tyckte att det hette så …  dom finns 
på bladen, inte för att jag skulle se dom med blotta ögat. De är till för att 
syret ska kunna komma ut som blir kvar i fotosyntesprocessen. Det är 
kanske där kolet kommer in och så syret ska komma ut.. 
I: Hur kan kolet komma in där?  Syns det … 
P: Det är små mängder, och dessutom är dom inte så förpackade. Dom här 
är ju tryckt ihop (kolpennan)  
I: Är dom förpackade med några andra? 
P: Dom kanske inte heller syns, med syre, vad var det de 
blev….koldioxid!!!! 
I: Kan du rita hur du tänker koldioxid.  
P: Ungefär så där, det är en kol och två syre.. 
I: Om du tänker då, ser du det här? 
P: In genom blomman och så skickar blomman ut det den inte behöver, luft, 
syre!! Genom rötterna så får den vatten, och koldioxid in i bladen, då gör 
den, jag vet inte vad det var, jag tror den gjorde luft och tog vad den 
behövde och det andra … kolet .. stannar kvar  

 
Per skriver i sin loggbok om amaryllislöken. Han menar att den lever, därför att den 
konserverat de livsnödvändiga resurserna vatten och ljus. Även i sin text om fotosyntesen  
använder han ordet resurs om de olika ämnena i växten.  
 
Ellen har egna teorier. Solen är viktig och att man pratar med blommorna. Varför man ska 
göra det är inte helt klart, men det skulle kunna vara en bra utgångspunkt för hennes vidare 
förståelse för koldioxid, som är på gång. 
 

I: Mm då tar vi den här blomman .. vad är det som gör att blomman växer?  
Ellen: Solen, och så ska man vattna den, för vattenmolekylen, den kommer 
som in här underifrån, den åker som ner i jorden och kommer upp. Då får 
den ju vatten, också får den, man ska ju prata med blomman har nån sagt 
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I: Varför ska man göra det? 
E: Jag vet inte riktigt, dom kanske.. så att dom växer  
I: Vad har då det här pratet med växande att göra? Det låter spännande. 
E: Det kanske, när man pratar med blomman då kanske den börjar växa…   
I: Mm vattnet sa du det kommer in här … men det där som kommer från 
vårat prat  
E: Det är syret, det åker väl in i växten. Det är som klyvöppningar som 
dom åker in i, och så bildas det en sockermolekyl, och så dom som blir över 
dom åker ut och sen kommer dom in på nytt och sånt  
I: Så det är syret som du tänker går ut och in  
E: Men det är vattnet, det är vätet  
I: Det här då, som är här (jag ritar med kolet) 
E: Kol 
I: Har kol nånting med växten att göra  
E: Ja. Den kommer också in, i klyvöppningarna 
 

När det gäller förståelse för fotosyntesen syns en skillnad mellan de yngre och de äldre 
barnen. Skillnaden är dock inte så stor som jag hade väntat mig. Det handlar om själva 
transformationen och de äldre uppvisar en mer komplex förståelse. Trots det är det nog så 
intressant att se den förståelse våra sexåringar visar. Framför allt när det gäller kolets väg 
genom klyvöppningarna, just det som tidigare forskning (Helldén,1994, Eskilsson, 2001, 
Renström, 1998) visar att många äldre elever och vuxna har problem med.  
 
Från ägg till kyckling 
 
Intervjuerna med de äldre eleverna avslutades med ett samtal kring ett hönsägg. Ägget som 
eleverna fick titta och känna på, sades vara befruktat. Frågeställningen gällde vad som hände 
i ägget under de 21 dagar det tar innan ägget kläcks och en dunig kyckling tittar fram. 
Elevernas tankar om ägget och kycklingen är särskilt intressant, eftersom det här handlar om 
en helt ny kontext. Den förståelse för transformationen som kan skönjas hos några av 
eleverna har möjligen konstitueras i den process, där de kritiska aspekterna erbjudits 
eleverna, som delar och helhet när det gäller materians uppbyggnad och omvandling. De tre 
olika synsätt som identifierats i studien är: Nytt material tillkommer (D1) Kycklingen 
utvecklats från gulan (D2) och slutligen: Transformation från ägg till kyckling (D3) 
 

D1. Nytt material tillkommer 
 
När det gäller ägget och kycklingen har Fia tagit med sig tanken på klyvöppningar och 
överfört dem till äggskalet. När det gäller ägget använder hon erfarenheten från 
klyvöppningarna till att lösa problemet - utvecklingen, med att syre kommer in genom 
liknande öppningar, en ganska logisk teori.  
 
 

Fia: Längst in i gulan där finns det nån grejsemojs, det är ju själva 
kycklingen. Sen utvecklas den väl inne i ägget, kanske tar in syre eller nåt 
sånt där …  tar in nånting .. kanske koldioxid eller ..  
I: Var tänker du då att det ska komma in?  
F: Genom skalet, om där finns nån slags öppningar som inte syns. 
 

D2. Kycklingen utvecklats från gulan 
 
När Ellen ska förklara hur kycklingen kan utvecklas i ägget söker hon förklaringen i gulan. 
Möjligen har det att göra med att kycklingen och gulan har samma färg.  
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Ellen: Det kanske är den här, när gulan, alltså om man kokar gulan, den är 
så här som kycklingen, den kommer som från den då blir den så här en 
kyckling då får den ju, när den kommer ut då får den ju luft och det, den får 
ju mat och sånt,  
I: Men medan den ligger här i? 
E: Jag vet inte hur det blir men den utvecklas, blir … åså blir den en 
kyckling 

 
D3. Transformation från ägg till kyckling 

 
Hans utvecklar, under samtalet kring ägget sina insikter. Först är det bara jättesvårt, men så 
småningom resonerar han sig fram, mestadels resonerar han med sig själv. 

 
Hans: Kycklingen utvecklas, till ex. kol, det är liksom, det, det…. Om man 
säger befruktas, det håller på att utvecklas därinne, det ska bli en kyckling, 
som lever . 
I: Du säger kol, … hur menar du??? Kommer det till…..finns det där 
inne???? 
H: Kol finns ju i vår mat, om det där inte skulle befruktas, då hade vi ju ätit 
det, och då hade det ju innehållit kol.. 
I: Finns det nåt annat därinne, förutom kolatomer 
H: Syre och väte. Det kanske har med äggvitan att göra, den är ju inte kvar 
när kycklingen kommer ut. Då är det nog samma sak, att det finns, men det 
har blivit nåt annat ..typ.. de byter kompisar…. 
 

När det kommer till ägget och kycklingen visar Per efter en stunds diskuterande, en ganska 
klar bild att det kan vara frågan om en transformation. En bit på väg är han dock inne på att 
ämnen kommer till. Per: Det bildas en kyckling genom de olika ämnena där … det blir ett 
nytt ämne som bildar nånting, så hänger dom andra ämnena på. Tanken om en 
”livsförbrukning” är intressant. 
 

I: Kommer det till nånting? 
P: Nja ä ..det kanske man kan säga, nää …. Den behöver näring … det är 
därinne, äggulan, … nä det är inte äggulan som är näringen .. det är 
äggulan som ska bli kycklingen, så verkar det som att vitgulan ska vara 
mat ..Det kommer in nåt, syre .., ja det tror jag, i klyvöppningarna kanske  
I: Finns det klyvöppningar??? En viktig fråga, finns det syreatomer 
därinne? 
P: Det kommer ju med i ägget från början… det kommer med en 
livsförbrukning syre.  
 

De äldre eleverna, nio år gamla har generellt gett fylligare svar på de frågeställningar som 
ställts. Frågorna har gällt ljusets förbränning, synligt – osynligt (luft), växtens fotosyntes och 
slutligen hur de äldre eleverna tänker om materians transformation och om utvecklingen från 
ägg till kyckling. Det senare görs för att få en uppfattning om hur eleverna förmår att omsätta 
sina insikter om materia och tillväxt i en helt ny kontext. Resultatet visar att eleverna i en 
betydande omfattning lyckats omsätta sina insikter i en ny kontext. Barnen har tagit med sig 
vissa ord och förklaringsmodeller från fotosyntesen till denna nya kontext. I de tidigare 
studierna (Carlsson, 2002b, Sundström, 2003) har äldre elever utsatts för en liknande kontext. 
Resultatet i den här studien, i delen ägg till kyckling, är närmast identiskt med resultaten i de 
tidigare studierna, trots att dessa elever är yngre. 
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Barnens tankar om det osynliga 
 
Samtliga barns tänkande har utvecklats och förändrats. Särskilt de yngre barnens sätt att 
skapa bilder av de osynliga atomerna är intressant.  
 

 Ellen: Det är liksom… man ser inte atomerna… nu känner jag luften 
(svingar händerna) jag känner den. Det är den som gör att man kan göra 
så här, genom ett bord kan jag inte fara, för att det här är ju luft, å luft kan 
ju fara igenom precis vad som helst.  
 
I: ser man syret i luften? Kan du peka på syret. Ser man det? 
Jens: Näää 
I: Hur vet du att det finns om det inte syns? 
J: man känner det, nu känner jag det (viftar med händerna) 

 
Diskussion 
 
Sammantaget kan man säga att barnen redde ut problemen på kvalitativt olika sätt. Varje 
persons förståelselandskap med spännande öar av vardagsbegrepp och vetenskapliga begrepp 
blandat med erfarenheter och egna teorier. Landskap som säkerligen kommer att förändras 
och utvecklas, eftersom nya kunskaper erbjuds. 
 
Resultatdiskussion 
 
Samtliga barn jag intervjuat antog vid studiens inledning att luft inte väger. Anledningen till 
att ljuset slocknade i burken angavs i huvudsak till att syret tog slut. Med detta som 
bakgrund, måste resultatet av studien ses som en framgång, utifrån analysen av intervjuerna. 
De yngre barnens berättelser om de processer som traditionellt erbjuds elever först på 
högstadiet sätter igång spännande tankar. Barnen har ofta vid denna ålder ett stort 
självförtroende och massor av fantasi och nyfikenhet. Kanske ett gyllene tillfälle att erbjuda 
nyckelkunskaper inom flera områden. Nyckelkunskaper som sedan kan ligga till grund för 
vidare utveckling genom grundskolans alla år. 
 
Barnen visade stor förmåga att ta till sig nyckelkunskaper för att bygga upp en ekologisk 
förståelse. De åtta elever som granskats har valt sina egna vägar utifrån de kunskaper som 
erbjudits och framför allt fått utmana sitt eget tänkande. De pusselbitar som fattas har stora 
möjligheter att falla på plats eftersom. Att fokusera luften på det sätt pedagogerna gjorde med 
sexåringarna var, när man ser på barnens tankar under intervjuerna intressant. När man hör 
hur barnen löst en av det mest centrala problemet i studien, nämligen att förstå de osynliga, 
det abstrakta väcks många tankar. Pedagogernas problematisering av luft utifrån olika 
perspektiv kan därför ses som ett lyckokast. Vad innehåller luft? Väger luft? Kan vi se luft? 
Kan vi känna luft? Kan luft flytta saker? Hur känns det att gå i luft? När det gäller 
fokuseringen av det oförbrända kolet i glasburken, är jag inte så säker på hur det inverkat på 
barnens förståelse. I bägge grupperna förväntades det bli svart uppe på burken. Möjligen har 
detta förvirrat och tagit bort det centrala i förbränningsprocessen, det faktum att det mesta av 
kolet förvandlas till koldioxid. När det gäller skillnader mellan de yngre och de äldre barnen, 
ex. när det handlade om materians byggnad, måste man beakta att de haft olika pedagoger 
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som hanterat undervisningsinnehåll och material på olika sätt, även om handledningen utgått 
från ett gemensamt koncept. Hur detta påverkat resultatet vet vi inte.  
 
 
Reliabilitet 
 
Jag menar att de i studien genomförda intervjuerna uppfyller kravet på reliabilitet trots att jag 
gett mig själv tolkningsföreträde när det gäller analys av barnens utsagor. De fyra 
pedagogerna har noggrant läst igenom hela intervjumaterialet och kommit med synpunkter. 
Att välja så få som fyra personer ur en grupp på 18 eller 24 barn kan tyckas vara lite. Ser man 
på barnens utsagor och jämför de två grupperna, menar jag att man kan skönja ett mönster. 
Både sexåringarnas och nioåringarnas utsagor har flera gemensamma nämnare, vilket 
möjligen tyder på att de är representativa för sina respektive grupper. Man kan dock inte 
utesluta att så inte är fallet. När det gäller reliabiliteten kan det vara viktigt att belysa 
intervjusituationen, hur mycket barnens utsagor påverkas av intervjuarens följdfrågor och 
inflikningar. Jag är inte helt främmande för att vissa barns förståelse förändras och fördjupas 
under samtalets gång. Detta är dock en intuitiv känsla. Är det så att något ”faller på plats” 
under samtalet, menar jag att kunskapen måste finnas där, i bakgrunden för att kunna lyftas 
upp och fokuseras i det ”medvetna”. Utifrån studiens syfte, att utröna om sex och nioåriga 
barn överhuvudtaget kan förstå och hur de förstår gas och partikelbegreppet menar jag att 
kravet på reliabilitet har fyllts. 
 
Validitet 
 
När det gäller kvalitativa studier anförs ofta kritik när det handlar om validiteten hos den 
kvalitativa forskningsintervjun. Kvale (1997) menar dock att det finns en styrka i intervjun 
som kan ge en bra bild av en persons förståelse och uppfattningar. Tillförlitligheten hos de 
intervjuade borde anses var stor, utifrån kontexten och barnens ålder. Barnen redovisar sina 
tankar om det som efterfrågas. Möjligen ”konstruerar” barnen sina utsagor för att 
tillfredsställa intervjuaren, men att ”konstruera” förståelse för ex. materians omvandling 
torde inte vara så busenkelt. När det gäller intervjufrågorna har i stort samma design som i de 
tidigare studierna använts. (Carlsson, 2002b, Sundström, 2003). Detta faktum har känts som 
en trygghet, både under samtalen och i analysen och kan möjligen vara en fördel för studiens 
validitet. När det gäller urvalet av citat har utgångspunkten varit de beskrivningskategorier 
som identifierats. När det tex. handlar om fotosyntes eller ägg – kyckling har alla citat som 
behandlat dessa ämnen presenterats. Detta förklarar att resultatredovisningen fått ett relativt 
stort utrymme i uppsatsen. 
 
Generaliserbarhet 
 
En viktig fråga är om resultatet i intervjuundersökningen är generaliserbara. Kvale (1997) 
talar om analytisk generalisering som innebär att man gör en välöverlagd bedömning om i 
vad mån resultaten från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i 
en annan situation. Ser man på den här studien i förhållande till tidigare angivna studier 
(Carlsson, 2002a, 2002b, Sundström, 2003) uppträder ett intressant mönster. Elever i olika 
åldrar har erbjudits i stort sett samma undervisningssekvens. Först 12 åringar, (Carlsson, 
2002a, 2002b), sedan 10 åringar (Sundström, 2003) och i denna studie nio och sexåringar. 
Resultatet indikerar att barnets/elevens förståelse i stort följer samma mönster, i alla dessa 
åldrar. Detta tyder möjligen på generaliserbarhet. 
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Lärare som forskare 
 
Birgitta Kullberg inleder boken Etnografi i klassrummet (1996) med en diskussion om 
läraren och vetenskapsmannen. Hon skriver om skillnaden mellan forskarens och lärarens 
roller och arbetsfält, och relationen mellan teori och praktik problematiseras. Mina 
erfarenheter från de senaste åren, där denna balans utgjort min vardag är intressant att 
reflektera kring. Som jag ser det är forskande lärare en viktig del av skolutvecklingen. Det är 
dock ingen enkel ekvation att lösa. Processer och fördjupning av tänkandet tar tid. Att byta 
perspektiv och att hitta nya infallsvinklar, blir inte lättare när man är äldre och har lång 
erfarenhet, samtidigt som just den långa erfarenheten kan bidra till att öppna upp för nya sätt 
att tänka. För mig handlar det framför allt att söka vägar att lösa de problem i skolan som gör 
att vissa barn fortfarande inte passar in i systemet, utan hamnar utanför av olika anledningar. 
Den studie som presenteras i uppsatsen är ett exempel på praxisnära forskning, där det 
förmodligen varit en fördel att alla inblandade har samma arbetsplats. 
 
Kunskapssyn – elevsyn 
 
 Glappet mellan styrdokumentens mål och en läromedelstyrd skola, där fortfarande 
”görande” är det mest centrala och den osynliga muren mellan lärandeforskning och den 
ensamme läraren i klassrummet, som själv måste lösa alla problem som uppstår är för stort.  I 
de perspektiven ser jag mer och mer att det variationsteoretiska synsättet kan vara en av 
nycklarna. Bara det att man ständigt utmanar den enskilda elevens tänkande stärker elevens 
självkänsla, en teori som jag haft möjlighet att studera i praktiken. Att lära känna de landskap 
som utgör både ens eget och barnet tänkande, för att sedan bidra till en utveckling av 
detsamma kan vara ett sätt där alla platsar och passar in, utifrån sina egna förutsättningar. I 
ett försök att förklara citerar jag Marton & Booth (1997) s.264 
 

”Vår erfarna värld finns inte i huvudet, utan snarare överallt där vi är. 
Vårt erfarande projiceras på världen. Vårt totala erfarande är vårt 
medvetande, och det konstitueras upprepade gånger i vårt oändliga 
erfarande. Medvetandets struktur förändras hela tiden, liksom vår erfarna 
värld”. 

 
När det gäller att utmana barns tänkande och erbjuda nyckelkunskaper inom olika områden 
tror jag inte att det finns några åldersgränser. Det är möjligen arbetet med sexåringarna ett 
bevis för. Den potential för lärande som finns i dessa åldrar har gjort mig nyfiken. Det lilla 
barnet som lärande individ har blivit något att fördjupa sig i. I samarbetet med pedagogerna  
som finns kring dessa barn, har jag fått erfara ett lite annorlunda förhållningssätt än det jag 
har varit van vid. Deras helhetssyn på barnen imponerade på mig. Att jag sedan, i litteraturen 
fick upp ögonen för de små barnens lärande (Wallin, 2003 &  Jonstoij &  Tolgrave, 2001 & 
Nordin – Hultman, 2004)) blev berikande. Framför allt när det handlar om synen på barnet. 
Karin Wallin skriver i sin bok ”Pedagogiska kullerbyttor”(2003) om den kopernikanska 
kullerbyttan: jorden – solen, läraren – eleven. Ser man barnet som objekt för undervisning 
eller subjekt i en kunskapsprocess. Pedagogerna behöver lära sig av barnen för att förstå hur 
de tänker. Det handlar om att kunna se på saker ur olika synvinklar, att försöka se, följa och 
utmana ett barns tänkande, handlande, utveckling och växande. För mig ter sig det som att 
detta tänkande helt och fullt liknar det variationsteoretiska synsättet. 
 
”Det handlar också om att utmana synen som skiljer huvudet från kroppen, att se det 
kompetenta barnet – barnet med de hundra språken”. Loris Malaguzzi, Reggio Emilias 
grundare, har myntat uttrycket ”Ett barn har hundra språk, men har berövats 99”. (Wallin, 
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2003) Denna rörelse är starkt influerad av Piaget och har en konstruktivistisk syn på barnens 
lärande. Den vuxne ska tillåta barnet att söka sin kunskap. Sammantaget kan man konstatera 
att jag står bakom rörelsens syn på barnet/eleven men när det gäller kunskapssynen finns 
avgörande skillnader. Jag stöttar helt och fullt att tillåta barnet att söka sin kunskap, men jag 
tror att vi i skolan biter oss själva i svansen, om vi lämnar över hela ansvaret för 
kunskapssökandet till barnen. 
 
Vardagsbegrepp – vetenskapliga begrepp 
 
Arbetet med barnen i de olika grupperna tyder på att inlärning helt klart kan föregå 
utveckling. Här stämmer Vygotskijs (1999) tankar väl in. Vygotskij, som redan på 30 talet 
försökte lösa det allmänna problemet beträffande inlärning och utveckling, menade att de 
äkta ovedersägliga och sanna begreppens utveckling kommer att blottlägga de mest 
djupgående, väsentliga och grundläggande lagbundenheterna hos varje 
begreppsbildningsprocess överhuvudtaget. Här återvänder jag till utgångsfrågan, förståelsen 
för det osynliga, hur kan man förstå det man inte ser. Om en elev knäcker nycklarna till den 
ekologiska förståelsen, finns det då en parallell till ex. matematisk förståelse? Har även den 
att göra med förståelsen för det osynliga, analysen? Vygotskys hypotes var att de 
vetenskapliga begreppen i viss mån följer en egen väg och att de vardagliga begreppen inte 
kan överföras till de vetenskapliga på ett regelmässigt vis. För mig ter det sig som att 
inlärning är bra när den kommer före utveckling, och därigenom kan stimulera de funktioner 
som ska utvecklas. Den lektionsserie vi använt har konsekvent startat med begreppet luft. En 
nyckel har varit att luft är något. Bl.a. genom att väga och blåsa har detta faktum 
medvetandegjorts. Utifrån detta har partikelbegreppet presenterats. Resultatet visar barnens 
olika vägar när det gäller förståelse för det osynliga. Här tänker jag som Vygotsky, att 
medvetandet utgör en helhet och att de enskilda funktionerna har ett oupplösligt samband 
med varandra, att uppmärksamhet, perception och medvetandegörandet kan vara en 
förutsättning för minnet. Om man tar hänsyn till att uppmärksamheten är en funktion som 
strukturerar det som perceptionen kan motta och det som minnet kan presentera förstår man 
att sexåringar förfogar över uppmärksamhet och minne som är förhållandevis mognet. 
Följaktligen förfogar barnet redan över det som ska medvetandegöras och det som man ska 
lära sig behärska. (Vygotskij, 1999) 
 
Den erfarenhet jag har från min ”egen” klass, som erbjöds i stort sett samma 
undervisningssekvens för ca. ett och ett halvt år sedan kan vara intressant att belysa i det här 
sammanhanget. Då blir det viktigt att se den här designen som ett första viktigt steg. 
Kunskaperna om materia, gas och partiklar, fotosyntes och förbränning har visat sig vara 
oerhört värdefulla i det fortsatta arbetet i vilket område det än har handlat om innevarande 
läsår, astronomi, elektricitet, kraft och rörelse, energi, klimatförändringar, växthuseffekt, 
tema – hälsa och allt som har med odling att göra, bara för att nämna några. En annan viktig 
aspekt har varit att följa enskilda elevers vägar till förståelse. Särskilt de elever som inte hann 
ta till sig så mycket under själva studien, men som så småningom byggt på/utvecklat sina 
landskap genom att igen och igen fått möjlighet att problematisera de kritiska aspekterna – 
nyckelkunskaperna, i grupp, men även enskilt med mig i nya samtal. 
 
För att knyta tillbaka till inledningen, och mitt pedagogiska huvudbry, med fotosyntesen, vill 
jag ytterligare belysa den process som pågått de senaste åren. Alexandersson (1994) 
diskuterar det tillfälle i undervisningsprocessen då läraren stannar upp för ett ögonblick för 
att tänka på vad som har hänt och skapa egen förståelse av detta för att sedan kunna lära sig 
av egna erfarenheter i klassrummet. Mina egna upplevelser stämmer väl in. Det 
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Alexandersson beskriver, att det fordras en mera systematisk och fördjupad reflektion om 
relationen mellan metod och innehåll för att åstadkomma en bra form av kunskapssökande, 
kan jag absolut hålla med om. 
 
En utgångspunkt, som framkommit i de tidigare studierna, när det handlar om lärande är att 
pedagogen måste ha kunskap om det som ska erbjudas eleverna. Under arbetets gång med 
handledning i de olika arbetslagen har en väsentlig del av tiden används till att tillskansa sig 
kunskaper om ämnet. Eftersom de tidigare projekten mejslat fram ett huvudkoncept med 
drama som pedagogiskt verktyg, och ett färdigt ramverk kring de olika 
undervisningstillfällena har diskussionen till stor del kunnat fokuseras på kunskapsinnehållet 
och till elevernas responderande. Sambandet mellan det sätt varpå ett undervisningsinnehåll 
hanteras i klassrummet och elevernas lärande av detsamma har fokuserats. I studien har 
lärandet skett parallellt. Arbetet med pedagogerna och barnen har gett mig nya kunskaper och 
infallsvinklar. Dessa trygga pedagoger, med stark pedagogisk och didaktisk grund och 
genuin känsla för barnen och deras behov, har med tillskott av ämneskunskap givits 
möjlighet att erbjuda sina elever nyckelkunskaper för en ekologisk förståelse. Det handlar om 
kunskaper de själva inte besatt vid projektets början. De återkommande samtalen, i stort sett 
varje vecka har visat sig vara en bra modell, där ämnesinnehållet presenterats från delar till 
helhet, oftast utifrån pedagogernas frågor. Det utdragna förloppet har gett tid för bearbetning 
och analys, som lett till nya frågor, reflektion och ännu fler engagerande diskussioner. 
Carlgren & Marton (2000) menar att all undervisning har att göra med att någon skall lära sig 
något och att undervisning utan ett specifikt innehåll knappast är meningsfull. Vidare skriver 
de att när läraren blir medveten om sin praktiska teori och kan bygga ut den blir hon 
kompetent. 
 
Slutsats 
 
Kunskap måste utvärderas utifrån förmågan att åstadkomma något (Alvesson & Sköldberg, 
1994). Med detta som utgångspunkt kan man titta på studiens frågeställningar och konstatera 
att kunskapen i det här sammanhanget har åstadkommit något. Framför allt om man tittar på 
relationen ämnesteori – didaktik och elevens lärande. Man kan säga att alla tre delar har 
utvecklats. Syftet var att ta reda på om yngre barn kan förstå gas och partikelbegrepp, det 
man delvis inte kan se. Resultatet visar att om pedagoger ges möjlighet att utveckla sin 
teoretiska bas när det gäller nyckelkunskaper för ekologisk förståelse, finns det goda 
förutsättningar för barns lärande och förståelse av dessa nycklar. En viktig del av studiens 
framgång kan möjligen vara att vi använt dramat som pedagogiskt verktyg och den 
variationsteoretiska ansatsen som gjort att de kritiska aspekterna erbjudits barnen som delar 
av ett sammanhang.  Centralt har varit att utmana barnens tänkande, att kunskapen 
konstituerats i en dynamisk pågående process och att vi som pedagoger fått möjlighet att lära 
känna det landskap som barnens tänkande representerar (Marton & Booth, 1997). 
 
Vidare forskning 
 
Arbetet med uppsatsen och den gemensamma studien har ytterligare fördjupat mitt intresse 
för lärande och förståelse. Den kraftfulla variationsteorin i kombination med den helhetssyn 
på eleven som Reggio Emiliarörelsen representerar som bas, skulle jag gärna genomföra ett 
forskningsprojekt i en matematisk kontext. Centralt i ett sådant arbete skulle vara att utmana 
elevens tänkande, både när det gäller reflektion och när det gäller själva lärandeobjektet. 
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Bilaga 
 
 
Intervjufrågor 

 
1. Kan du beskriva för mig vad som händer när ljuset brinner.  
2. Vad händer med stearinet? 
3. Kan du berätta för mig vad som händer med ljuset när vi ställer en burk över det. 
4. Berätta hur du tänker dig luft. Vad innehåller luft? 
5. Hur tänker du dig syre/syrgas? 
6. Kolkritan, hur tänker du om den? Hur har den bildats? Vad består den av? 
7. Den här blomman/växten, vad behöver den för att växa? 
8. Träskivan, känn, varifrån kommer massan? Hur har det bildats? 
9. Hur tänker du dig att vatten ser ut? Rita 

 
Den sista frågeställningen togs bara upp med de nioåriga barnen. 
 

10. Vanliga hönsägg. Hönsgården har en tupp, så det är troligtvis befruktat. Om vi lägger 
det under en ruvande höna, kommer det efter ca 21 dagar att kläckas fram en liten 
kyckling. Varifrån kommer materialet som bygger upp dunet, skelettet, de små 
klorna, ögonen, hjärtat ? 
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