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Förord 
 
Vi vill tacka alla personer som på något sätt varit delaktiga i vårt examensarbete. Särskilt 
Gunnar Jonsson, Luleå Tekniska Universitet, som varit vår handledare och vårt stora stöd. 
Vi tackar också personalen, eleverna och vår praktikhandledare på den skola i Illinois, USA 
där vi gjort vår praktik.  
 
Crystal Lake den 25 november 2003 
 
Annika Pekkari  Marina Jonsson



Abstrakt 
 
Vårt arbete behandlade barns förståelse av ekologiska processer och genomfördes i en skola  i 
Illinois, USA. Syftet var att utveckla elevers förståelse av fotosyntesen med hjälp av drama. 
Vi använde drama som pedagogisk metod för att synliggöra denna abstrakta process. Även 
praktiska experiment och teori ingick i undervisningen, detta för att förklara materians 
byggnad och omvandling. Två av de 6 medverkande eleverna i vår studie utvecklade en 
djupare förståelse och kunde se förhållandet mellan materians omvandling och sockret som 
energi för tillväxt. Vi såg dock en utveckling hos samtliga elever i undersökningsgruppen. Det 
goda resultat vi erhöll kunde bero på att vi erbjöd eleverna en annorlunda arbetsform än den, 
enligt vårt sätt att se, behavioristiska pedagogik de är vana vid. Det faktum att amerikanska 
elever, som tidigare studier visat, har en hög naturvetenskaplig kunskap i tidig ålder, kunde 
också vare en bidragande faktor till vårt resultat. 
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Bakgrund 
 

Inledning 
 
Vårt examensarbete handlar om att utveckla elevers förståelse för fotosyntesen. Avsikten med 
ett examensarbete är att öka medvetenheten kring yrkesrollen samt att ge oss en färdighet i att 
utifrån en given målsättning inom skolan, utveckla verksamheten genom att planera, 
genomföra, dokumentera och utvärdera någon konkret verksamhet med barn (Johansson, 
1997).Under hösten 2002 började vi fundera på att göra vår slutpraktik utomlands. Med hjälp 
av vår biologilärare fick vi kontakt med en kvinna som arbetar som lärare i naturvetenskap i 
Illinois,USA. Detta har lett till att vi valde ämnet biologi och förståelsen för ekologiska 
processer i huvudsak. Helldén (1994) menar att en viktig uppgift i sammanhanget är att 
beskriva elevens vardagstänkande om olika ekologiska begrepp och på detta sätt hitta elevens 
utgångsläge i undervisningen. Människan måste i framtiden ta ställning till viktiga frågor som 
rör vår livsmiljö. Därför är det av största vikt att undervisningen i skolan utformas så att 
eleverna kan utveckla sitt kunnande om grundläggande ekologiska processer med hjälp av 
deras erfarenheter från vardagen.  
 
Vi börjar med att leda läsaren genom skolans historik från 1200-talet och framåt. Därefter 
pedagogikens och kunskapssynens utveckling fram till dagens samhälle. 
 

Skolans historik 
 
Skoltraditionen har sina rötter i medeltiden och i dess arv från antiken. På 1200-talet kom 
kloster, domskolor och enklare barnskolor till i städerna i vårt land. Dessa var nordliga 
förgreningar av den europeiska kulturen. Den kyrkliga bönetraditionen bröt sig tidigt in i den 
medeltida berättarmiljön. Medeltidens fornnordiska epos, lagsagor, visor och ballader är 
välbekanta. I vårt land är berättartraditionen dokumenterad i landskapslagarna, bevarade 
källor med föreskrifter kring dop, fadderskap, bikt, nattvard och giftermål. Detta var utan 
tillkunskaper som barn skulle kunna vid 7-12 års ålder. År 1477 öppnade påvestolen ett 
universitet i Uppsala för kyrkoprovinsen i norr. Här skulle präster utbildas för att sedan föra 
folkundervisningen vidare vid sockenkyrkan och med täta sockenbud. Det grundläggande 
mönstret för folkundervisning växte fram på 1600-talet. Så småningom kunde det gamla 
innehållet med läsning, katekes och sång kompletteras med skrivning och räkning för alla. 
Skrivning och räkning var dock länge ett tillägg, ofta mot särskild betalning. 1842 tog en ny 
epok i den svenska skolans historia sin början. Principen om allas skyldighet att skaffa sig 
vissa kunskaper och färdigheter slogs fast liksom också församlingarnas skyldighet att inrätta 
skolor. Och staten tog på sig uppgiften att svara för en nödvändig lärarutbildning (Richardson, 
1992).  
 

Pedagogik och kunskapssyn 
 
Pedagogikens historia för oss tillbaka till de grekiska filosoferna Sokrates, Platon och 
Aristoteles. De ställde grundläggande frågor som människan brottats med i alla tider. 
Pedagogiken har idag etablerat sig som en självständig vetenskap (Kveli, 1994). Det tog 
emellertid lång tid innan ämnet accepterades som ett eget vetenskapligt arbetsfält.  
Aristoteles lade grunden till den empiriska kunskapsteorin (Stensmo, 1994). Induktion var 
hans kunskapsbildande princip. Han menade att inget finns i tanken, som inte först varit i 
sinnena.� 
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Kunskapsbildningen börjar med sinnesintryck, sensation som övergår i språkliga eller 
matematiska begrepp, abstraktion.  Enligt (Stensmo, 1994) avvisar härmed Aristoteles Platons 
uppfattning att människan har medfödd kunskap. Aristoteles pedagogik framhåller 
vanebildningens betydelse. Barn som fått goda vanor blir dygdiga vuxna.  
Jean Jacques Rousseau räknas till upplysningsfilosoferna och levde mellan 1712 och 1778. 
Han ansåg att det växande barnets kunskapsförmåga följer en naturlig, åldersbunden 
utvecklingsgång, som inte kan påskyndas med pedagogiska metoder. Rousseau räknas till 
reformpedagogerna. Vilka ställer de lärande barnen i läroplanens centrum, snarare än 
läroämnena. Han menade att Människan inte ska försöka vinna tid, utan istället förlora sådan. �
Med detta menar han, enligt (Stensmo, 1994) att lärandet inte skall påskyndas, barnen skall 
tillåtas vara barn så länge som möjligt. 
 

Behaviorism 
 
Hwang och Nilsson (1995) menar att behaviorismen , eller den gamla� inlärningspsykologin 
kännetecknas av att människan är passiv och styrd av miljön. Genom kopplingar mellan 
retning och reaktion förklaras varför en människa gör som hon gör. Inlärningsteorin säger att 
livet är en kontinuerlig inlärningsprocess som sker genom att beteenden betingas till olika 
stimuli. Beteendepsykologin (behaviorismen) grundlades av en amerikansk psykolog John 
Watson 1913 (Jerlang, 1991). Han skiljde ut alla inre aspekter som själ och medvetande och 
observerade det direkta beteendet. Watson ansåg att det inte fanns något att utveckla inifrån 
en människa, utan människan kännetecknades av att nästan uteslutande vara styrd av yttre 
omständigheter.  

 
[Det finns bara ett förnuftigt sätt att behandla barn på. Behandla dem som 
vuxna…var alltid objektiv, mild men bestämd. Krama dem aldrig, kyss dem inte och 
låt dem aldrig sitta i knät. Om nödvändigt kyss dem på pannan, när de säger god 
natt. Räck dem handen på morgongen. Efter en veckas tid upptäcker man hur lätt det 
är att behandla barn objektivt och samtidigt vänligt. Man kommer att skämmas över 
de vämjeliga och sentimentala sätt, som man hittills behandlat barn på  
(Jerlang, 1991,sid155).] 

�

Det finns två grundläggande slag av betingning, klassisk och instrumentell betingning. Ivan 
Pavlov, en rysk fysiolog, sysslade med klassisk betingning. Pavlov studerade förhållandet 
mellan retning och reaktion hos b l a hundar och deras salivavsöndring. 
 

[Pavlov lät sedan en klocka ringa strax innan hundarna skulle få mat och snart lärde 
sig hundarna att klockan var en signal, betingning kallas också för signalinlärning, 
för att det snart skulle vankas mat. Ljudet hade blivit en betingad stimuli till en 
betingad reaktion (Hwang & Nilsson, 1995, sid 32).] 

 
Skinner var en företrädare av inlärningspsykologin. Han arbetade med instrumentell 
betingning. Den instrumentella betingningen lär att ett visst beteende ger upphov till en viss 
respons, vilket innebär att t ex barnet gör något för att få till en viss konsekvens (Hwang & 
Nilsson, 1995). Skinner  betraktas som en  radikal behaviorist. Med detta menas att han lade 
huvudvikten på sambandet mellan retning och reaktion och i synnerhet på betydelsen av 
belöning. Läroprocesser genom operant betingning är den viktigaste förklaringen på 
utveckling av det mänskliga beteendet. Ett av Skinners mest kända försök är Skinner-boxen 
(Jerlang, 1991).  
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[Skinner satte en hungrig råtta i boxen, där den strax började leta efter mat. Av en 
slump kom råttan att röra vid spaken, som genom beröringen utlöste en smula foder. 
Råttan åt maten och fortsatte att söka efter mat. Åter råkade den röra vid handtaget, 
som utlöste mat, som råttan åt osv. Till slut rörde råttan var gång den blev hungrig 
genast vid spaken och utlöste därmed mat (Jerlang, 1991, sid 161).] 

 
Skinner anser, att undervisning i skolan kan tillrättaläggas så att användningen av operant 
betingning kan användas. Lärarna skall ordna särskilda förstärkningsbetingelser, som 
påskyndar inlärningen. Detta kallas programmerad undervisning och den kan ske på olika sätt. 
Ett är i form av programmerade böcker som i sig själva har inbyggda frågor och svar. Om 
svaret blir fel så finns också anvisningar på vad elevens skall göra då. Skinner utvecklade 
också undervisningsmaskiner där förstärkningen bestod i att få svaret direkt genom att vrida 
på en rulle. Om denna förstärkning inte var tillräckligt stark för barnet kunde också godis 
användas som ytterligare förstärkning (Jerlang, 1991). 

 
Kognitiv teori 
�
Kognitiv teori är inte något enhetligt teoretiskt perspektiv, som det viktigaste ses tankar om 
och tolkning av världen. De kognitiva teoriernas fokus ligger på hur människans 
tankeprocesser är uppbyggda och utvecklas, hur de påverkar uppfattning och förståelse av 
världen samt hur allt detta påverkar beteendet. Schweizaren Jean Piaget (1896 – 1980) är 
representant för denna riktning, se vidare om konstruktivism (Hwang & Nilsson, 1995). 
Människan strävar ständigt efter att förstå och begripa omvärlden och det som händer i den. 
För att ta in ny information och nya erfarenheter anpassar människor sitt gamla tänkande. 
Enligt Piaget sker denna anpassning på två olika sätt, assimilation och ackommodation. 
Assimilation innebär att nya erfarenheter läggs till de tidigare utan att några ”strukturer” eller 
”scheman” behöver ändras. Ackommodation innebär att man måste förändra sin kunskap efter 
den nya erfarenheten och kunskapen (Hwang & Nilsson, 1995). Kognitivisterna menar att det 
är de inre processerna som är intressanta, från att ett sinnesintryck når oss till dess att en 
reaktion sker.  Viktiga frågor blir då på vilket sätt hjärnan organiserar kunskapen, vad som 
egentligen sker när vi minns och tänker, hur vi löser problem osv. Inlärning är inte enbart en 
fråga om att lagra kunskap, vi måste kunna plocka fram kunskapen igen ur minnet när vi 
behöver den. För att klara detta har vi korttidsminnet som bearbetar information från 
långtidsminnet och jämför nya kunskaper med de gamla, för att finna likheter och skillnader. 
Det kan jämföras med Piagets teorier om assimilation. Korttidsminnet gör förändringar i 
långtidsminnet vilket kan liknas vid Piagets teori om ackommodation. Det kognitiva minnet 
består av olika slags kunskap. Kognitiv kunskap kan ofta läras in i en enda inlärningssekvens 
till skillnad från färdighetskunskap som lärs in genom övning (Imsen,  2000). 
�

[Det kan förklaras med att en tioåring förstår vad som sker med jästen i en deg vid 
bullbak, Varför temperaturen måste vara ljummen och vad som sker under 
gräddningen. Däremot fordras det övning i att rulla bullarna 
( Imsen, 2000, sid 150).] 

 
Det kognitiva minnet delas in i två system, episodiskt och semantiskt minne.  
Minnen om personliga händelser och angelägenheter tas om hand av det episodiska minnet. 
Det semantiska minnet refererar till organiserad kunskap som inte behöver vara kopplad till 
någon speciell händelse eller person. Vidare menar Imsen att det är frågan om semantisk 
lagring när eleverna ska lära sig principerna för utvinning av myrmalm, vad det är som sker i 
de olika processerna och varför man måste ha syre här och värme där. Däremot är -  minnena 
från fältarbetet då eleverna låg en vecka i tält ute i skogen, hittade myrmalm, grävde och 
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utvann malm på gammaldags sätt, kylan och vätan, eftersom det regnade hela veckan – 
episodisk kunskap (Imsen, 2000). En viktig fråga i undervisningssammanhang är hur dessa 
minnessystem hänger ihop. Förutsätter en semantisk kodning en episodisk kodning? Måste 
det vi lär oss först presenteras i ett episodiskt sammanhang för att sedan brytas loss från sin 
naturliga kontext och abstraheras in i en semantisk struktur (Imsen, 2000). 
 

Konstruktivism 
 
Redan på 1700-talet sa den tyske filosofen Immanuel Kant (1724-1804),�att den uppfattning 
som en individ får av omvärlden är en konstruktion av hennes eget medvetande 
(Stensmo,1994). Konstruktivismen utgår från tre uppfattningar om lärande och kunnande, 
människan söker jämvikt genom självreglering, människan är nyfiken till sin natur och vill 
utforska och försöka förstå omvärlden samt föreställningen om tankestruktur. Professor Björn 
Andersson menar att intelligensen hjälper individen att anpassa sig. Om förväntan och 
iakttagelse inte överensstämmer så störs jämvikten som individen genom tänkande och 
handlande försöker reglera. Detta synsätt har intresse för undervisningen. En störning i 
jämvikten utgör en sporre till lärande (Andersson, 1993). 
 

[ Ett exempel på detta är att en elev har en teori om elektriska kretsar, som gör att 
hon lär sig att lampan i en viss koppling ska lysa. Det gör den inte, hon vet att både 
lampa och batteri är OK, så gör iakttagelsen troligen att hon blir öppen för lärarens 
teori”. Detta är ett första steg mot�lärande ( Andersson, 1993, sid 18).] 

 
Viktigt är dock att jämvikten inte störs för mycket, glappet mellan det som eleven kan och det 
som skall läras in får ej bli för stort (Imsen, 2000). Är inte den nya teorin begriplig för eleven 
så får hon leva med sin brist på jämvikt (Andersson, 1993). Jean Piagets teori vilken är den 
centrala inom den kognitiva konstruktivismen, bygger på den enskilde individens lärande 
utifrån omvärlden. Genom våra gamla kunskaper och föreställningar silas och tolkas alla 
intryck. Människan påverkas inte av en aktiv yttre stimulering utan genom att individen väljer 
ut, tolkar och anpassar stimuleringen till sina tidigare erfarenheter. Inlärningen sker ”i 
huvudet” på den som lär och blir då en enskild angelägenhet (Imsen, 2000). Vidare menar 
Piaget att kunskap är ett mentalt redskap för att förstå verkligheten, vilken konstrueras i ett 
samspel mellan sinnesintryck och förnuft. Nyfikenheten medför att individen sätter sig i 
situationer som hon ej förstår, på så sätt sker kunskapskonstruktion. Piaget anser att kunskap 
aldrig är ”färdig”, utan varje kunskap är provisorisk och föränderlig (Stensmo, 1994). 
Inlärningen i skolan består av många utportionerade kunskapsdroppar. För att de skall 
resultera i inlärning måste dropparna infogas och blandas med de tidigare kunskaper som 
eleven har. Det gamla ändrar karaktär under påverkan av det nya (Imsen, 2000). 
 

Sociokulturella skolan  
 
Inom det sociokulturella perspektivet betonas att lärandet inte kan ses skilt från det 
sammanhang där det utvecklas. Lärandet kan därför förstås som en process som innebär att bli 
delaktig i en kultur. Med andra ord en icke-dualistisk syn (Runesson, 1999). Denna skiljer sig 
från den dualistiska uppfattning som Rene Descartes lanserade på 1600-talet. Han menade att 
det finns två kvaliteter, en materiell, kroppslig som har utsträckning och form och en själslig, 
psykisk, som omfattar tänkande, känslor och vilja (Stensmo, 1994). 
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Kropp och själ är åtskilda men mellan dem finns en växelverkan som sker i hjärnan. 
Den dualistiska ontologin kan liknas vid ett järnvägsspår där den ena spårskenan representerar 
kroppen och den andra själen. Båda spårskenorna finns och löper parallellt bredvid varandra 
men de möts aldrig (Alerby et.al, 2000). 
 

[ Konsekvenserna av detta antagande för med sig att inom dualismen framträder 
endast ett subjekt, nämligen ”jag själv”. Endast jag själv tänker, vilket får 
konsekvensen att alla andra människor endast existerar i form av materia, fysiska 
objekt, därmed har inget utrymme lämnats för relationen människa och värld 
( Alerby et.al, 2000, sid.21). ] 

 
Lev Vygotskij var en rysk psykolog som levde i början på 1900-talet. Hans kunskapssyn gick 
ut på att kunskapen kommer från handlingar eller verksamheter. Det finns tre huvudtyper av 
handlingar eller verksamheter: 1) bearbetning av den fysiska omvärlden 2) kommunikation 
med människovärlden 3) tänkande och problemlösning i den inre, mentala världen. Vygotskij 
menade att lärarens uppgift var att hjälpa eleven att använda sina verktyg (ord och symboler) 
så att undervisningen kom att syfta mot elevens framtid eller morgondag. Skolans 
undervisning syftar till att elevernas vardagsbegrepp skall omvandlas till vetenskapliga 
begrepp. Med andra ord skall kunskapen vara tillämpbar i framtida situationer (Stensmo, 
1994). Den sociokulturella teorin vilken Vygotskij står för är icke – dualistisk. Genom att 
kulturen införlivas i individen sker inlärning. Han menar att kunskap skapas socialt, inte 
individuellt, genom att inlärning sker i en social situation, i mötet mellan människor där 
språket och sociala förhållanden har stor vikt för att utforma kunskapen. Undervisningen är 
bra endast när den kommer före utvecklingen. Den naturliga utvecklingen ska stödjas av 
undervisningen (Imsen, 2000). Enligt Vygotskij är barnens prat och tankar främst av social 
natur. Till en början fyller språket en reglerande funktion, men eftersom blir det ett redskap 
för tänkandet. Tänkandet är en form av handling och Vygotskij menade att det är handlingen 
som ger stoff åt tänkandet (Hwang & Nilsson, 1995). Vidare finns en variation mellan 
elevernas utvecklingszoner. Därför måste undervisningen anpassas individuellt till varje elevs 
mentala utvecklingsnivå (Stensmo, 1994). Lev Vygotskij menade att barn som har svårt att 
lösa problem på egen hand ofta lyckas bättre om det finns någon vuxen i närheten som hjälper 
till. Ett viktigt begrepp hos honom är det som han kallade proximal utveckling. Det handlar 
om avståndet mellan vad barn kan göra på egen hand och tillsammans med någon som har 
större erfarenhet (Hwang & Nilsson, 1995). Vygotskijs pedagogiska metod syftar till att 
vägleda eleverna genom en serie kortare utvecklingsförlopp som tillsammans utgör 
ontogenesen, barnens utveckling framåt. Lärandet äger rum i den proximala 
utvecklingszonen. Zonens början utgörs av den verksamhet som eleven redan behärskar och 
slutar i den verksamhet som eleven kan lära sig att behärska. Först med hjälp utifrån, 
instruktion och sedan genom egen, inre verksamhet, tänkande (Stensmo, 1994). 
  

[ ..det, som barnet kan utföra i dag i en samarbetssituation, kan det utföra 
självständigt i morgon (Jerlang, 1991, sid 247). ]�
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I dag utgår många utbildare, särskilt i Sverige och Europa, från en konstruktivistisk syn på 
lärande. Diskussionerna i dagens skola handlar om att man ska möta varje elev på dess egen 
nivå, så att de kan bygga kunskaperna på sin egen grund av erfarenheter och kunskaper 
(Holmström, 2002). 
 
I skolans läroplaner idag finns ofta formuleringarna: 
 

[ utveckla elevens förmåga och anlag, hjälpa den enskilda eleven att realisera sina 
möjligheter, utgå ifrån den enskilda elevens egenart och anpassning till elevens 
förmåga och anlag” (Imsen, 2000, sid 19). ] 

 
 Till skillnad från detta anser vi att den amerikanska skola vi gjort vår studie i, fortfarande 
använder sig av en behavioristisk pedagogik. Läraren styr undervisningen och bemöter 
elevernas beteenden med antingen bestraffningar eller belöningar, allt för att få önskat 
resultat. Undervisningen bygger inte på elevernas egna erfarenheter och tidigare kunskaper, 
utan det förutsätts att alla elever befinner sig på samma kunskapsmässiga nivå. Vi vill 
uppmärksamma läsaren på att detta är vår egen subjektiva uppfattning. 

 
Dewey, en annan ”konstruktivist”, använder begreppet ”transaktion” när han beskriver en 
kontinuerligt pågående process i relationen medvetande/omvärld. Med detta menar han att 
den erfarande människan ständigt befinner sig i problemsituationer som hänger ihop med 
varandra. Genom att med ord, termer och meningar, undersöka och benämna situationen blir  
människan medveten om den. Vad hon blir medveten om, beror på hur situationen blir 
undersökt (Stensmo, 1994). Dewey vill sträva mot en miljö där individen får utlopp för sina 
estetiska intressen, sin nyfikenhet samt sitt sociala behov. Det viktiga är att hitta fram till den 
studerandes inre motivation och önskan att prestera, eftersom dessa faktorer betraktas som 
viktiga för lärandet (Bernstein, 2001). Senare års forskning visar att nu fokuseras framförallt 
tre aspekter av kunskap. Den konstruktiva aspekten kunskap är inte en avbildning av världen,�
utan ett sätt att göra världen begriplig. Kunskaper utvecklas i växelspel mellan vad som vill 
uppnås, den kunskap som redan finns, problem som upplevs med utgångspunkt i denna samt 
de erfarenheter man gör. För det andra den kontextuella aspekten att kunskap är beroende av 
sitt sammanhang, vilket utgör grunden för att kunskapen ska bli begriplig. Den tredje, 
kunskapens funktionella, instrumentella aspekt, kunskap som redskap (SOU 1992:94). 
 

Fenomenografi 
 
Fenomenografin har många likheter med den sociokulturella skolans perspektiv, där tonvikten 
ligger på interaktion och kommunikation. Fenomenografins kärna poängterar dock den 
kontextuellla aspekten där kunskap är beroende av sitt sammanhang. Människans relation till 
sin omvärld ses som icke- dualistisk vilket är ett kännetecken för den fenomenografiska 
ansatsen. Det betyder att både människan som erfar och det erfarna objektet är beroende av 
varandra. För oss människor finns bara en värld nämligen den erfarna. Vi verkar i denna värld 
genom att leva våra liv med att tänka, arbeta, älska och allt annat som hör livet till. Det råder 
ett relationellt förhållande. Ett annat kännetecken är att människans uppfattning om 
fenomenet eller situationen är viktig oberoende av om uppfattningarna av 
vetenskapssamhället, sociala konventioner, eller på något annat sätt anses vara rätt eller fel 
(Marton & Booth, 2000). 
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Den fenomenografiska forskningens grund är sättet att erfara något som en nära relation  
mellan den som erfar och det som erfars. Den fokuserar på olika sätt att erfara skilda 
fenomen. Syftet är att hitta variationen i sättet att erfara  dessa fenomen. Enligt Marton & 
Booth (2000) betyder erfarande att kunna urskilja fenomenets delar, hur de beror av varandra 
och på vilket sätt de hänger ihop med helheten. 
 
Variationsteori 
 
Under beteckningen variationsteori återfinner vi i fenomenografiska sammanhang en 
förklarande , teoretisk ram relaterad till lärande. Erfarande och lärande kan förstås med tre 
begrepp, urskiljning, variation och samtidighet dessa tre begrepp går in i varandra och utgör 
grunden för variationsteorin (Carlsson, 2002). 
 

[ Vad innebär det då att erfara ”något”?  
              Ett grundvillkor för att kunna uppfatta något är att det för oss framträder skilt från 

sin omgivning eller bakgrund. Från att vara ”osynligt” eller för givet taget träder 
objektet fram och blir medvetet. Vilket bidrar till att objektets delar urskiljs och vi 
kan anknyta det till något vi redan vet. Genom att vi kan urskilja en idé eller ett 
objekt kan vi erfara det i en tidigare känd helhet (Carlsson, 2002, sid 3). ] 

 
Urskiljning, variation och samtidighet 
 
Enligt ett variationsteoretiskt perspektiv beror de skilda sätt vi upplever vår omvärld, vårt 
erfarande på det aspekter vi urskiljer, t ex naturvetenskapliga samband eller konkreta föremål. 
Dessa aspekter visar sig i sin tur genom att de erfars i en dimension av skillnader. Skillnaden 
förutsätter en samtidighet av minst två olika förhållanden. Exempel på detta kan handla om 
fåglar. För att vi skall kunna känna igen föremålet i skyn som en fågel och inte en fladdermus 
måste vi vara eller bli medvetna om att det också finns andra djur som kan flyga. Därför kan 
vi säga att när en aspekt är föremål för en variation blir den också möjlig att urskilja 
(Carlsson, 2002). 
 

[ För att vi alls ska kunna lära någonting nytt måste vi få till gång till, erbjudas och 
också ta emot möjligheten att se skillnader. De gamla och invanda synsätten tar vi 
helt enkelt för givna. En god undervisning fokuserar på att, synliggöra skillnader för 
eleverna i centrala aspekter av undervisningsinnehållet. Först då dessa skillnader 
framträder kan vi, studenterna och eleverna uppfatta dem. Först efter detta kan vi 
värdera och reflektera över dess relevans och giltighet. Kanske förkastar vi det eller 
så tar vi det till oss och vidgar därmed vårt vetande (Carlsson, 2002, sid 6). ] 

 
Även Marton & Morris (2002) skriver om vikten av att kunna urskilja de kritiska aspekterna 
av undervisningsinnehållet för att samtidigt kunna fokusera undervisningen på dessa. Det som 
varierar och det som behålls konstant är fundamentalt.  
 

[ Learning to understand and handle a particular object of learning amounts to 
discerning its critical features, critical in relation to a certain aim, and focus on them 
at the same time (Marton & Morris, 2002, sid 2).] 
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Förståelse av ekologiska processer 
 
Människor innehar olika former av ekologisk förståelse. Helldén (1994) menar att språket 
spelar en stor roll både då det gäller att förstå andras beskrivningar och även då det gäller att 
kunna beskriva egna föreställningar. Vi vuxna beskriver olika företeelser med ett språk som 
bygger på våra erfarenheter. Och barnet tolkar utifrån sina egna erfarenheter och sociala 
bakgrund vilket betyder att våra ord och barnens förståelse av dessa inte alltid stämmer 
överens. T ex +DYHW� lWHU� VLJ� DOOW� OlQJUH� LQ� L� VWUDQGEULQNHQ� (sid 107)� �� Det är inte så 
egendomligt att barnen tolkar detta som att havet verkligen äter av stranden (Helldén, 1994). 
Eftersom vårt examensarbete handlar om att utveckla elevers förståelse av fotosyntesen tar vi 
upp de delar som tidigare forskning visat är viktiga för elevernas förståelse av fotosyntesen 
1)materians byggnad 2)materians omvandling. Enligt Carlsson (2002) är det nödvändigt för 
elever att förstå principen att atomer är grunden, byggstenarna i allt material. Och vidare att 
dessa byggstenar kan omgrupperas, på olika sätt, och forma nya konstellationer innan 
fotosyntesen kan förstås på ett djupare och mer komplext sätt. Det finns två kritiska 
aspekterna när det gäller förståelsen av ekosystemets funktion. Det första är gasbegreppet, att 
gas faktiskt är någonting och att detta är just atomer. Det andra är partikelbegreppet, dvs att 
all materia är uppbyggt av små partiklar (Carlsson, 2002). 
 

Drama som pedagogisk metod 
 
Under vår utbildning har drama som pedagogisk metod inte bara presenterats för oss utan vi  
har även själva fått medverka vilket bidragit till att drama är den pedagogiska metod vi använt 
oss av för att klargöra hur fotosyntesen går till. Ofta har drama använts med ett socialt syfte 
såsom att träna samarbete och motverka mobbing men drama kan också användas för att göra 
abstrakta processer mer konkreta och erbjuda mening till en process som t ex 
materiaomvandling, respiration och fotosyntes. Undervisningsinnehållet när det gäller dessa 
processer är både abstrakt och svårt att förstå för elever i varierande åldrar, studenter 
inkluderade. Det handlar här om att kunna ta till sig något som inte kan erfaras med hjälp av 
våra sinnen, syn, hörsel, lukt och känsel (Carlsson, 2002). 
I ett dramapedagogiskt perspektiv kan vi urskilja fyra olika aspekter, konstpedagogik, 
personlighetsutveckling, kritiskt frigörande och ett holistiskt lärande (Sternudd, 2000). 
I det holistiska lärandet står undervisningens ämne och innehåll i centrum vilket stämmer 
överens med det teoretiska perspektiv som vår studie baseras på, nämligen variationsteorin. 
 
Tidigare forskning 
 
 I sin rapport Dramatiskt lärande har Carlsson (2002) beskrivit drama som en pedagogisk 
metod för elevers lärande och förståelse av materians byggnad, omvandling och fotosyntes. 
Carlsson menar att undervisning i dramaspelets form kan användas för att konkretisera och 
erbjuda mening åt abstrakta processer. När det gäller naturvetenskaplig kunskap visar�TIMSS 
studier (7UHQGV� LQ� ,QWHUQDWLRQDO� 0DWKHPDWLFV� DQG� 6FLHQFH� 6WXG\� ����� DQG� ����� på 
intressanta skillnader mellan svenska och amerikanska elever. Studien tar upp elevers 
matematiska och naturvetenskapliga kunskapsutveckling under grundskoletiden. 
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Förankring i styrdokumenten 
�
I läroplanen (Lpo 94) anges att skolans uppgift är att främja lärande där individen stimuleras 
att inhämta kunskaper. Väsentliga delar i det aktiva lärandet är skapande arbete och lek. 
En annan viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna ska få 
möjlighet att ta initiativ och ansvar. Förutsättningar skall också ges till att utveckla förmågan 
att arbeta självständigt och lösa problem. Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter 
både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka samt att de kan skaffa sig ett 
personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Vidare skall skolan 
främja elevers harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och 
balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Eleverna skall få uppleva olika 
uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor 
och stämningar. I läroplanen finns uppnående mål, som anger vad eleven minst ska ha uppnått 
när de lämnar skolan. Målen att sträva mot ger önskade riktlinjer hur skolan skall uppnå 
önskad kvalitetsutveckling.  
 
Mål att sträva mot 
� utveckla nyfikenhet och lust att lära 
� utvecklar sitt eget sätt att lära 
� utvecklar tillit till sin egen förmåga 
� lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra (Lpo 94) 
 
Mål att uppnå 
� känna till förutsättningarna för en god miljö och förstå grundläggande ekologiska 
sammanhang 
� känna till och förstå  grundläggande begrepp och sammanhang inom det naturvetenskapliga 
området (Lpo 94) 
 
Kursplan Naturorienterande Ämnen 
 
Naturvetenskapen har vuxit fram ur människans behov av att finna svar på de frågor som rör 
den egna existensen, livet och livsformerna, platsen i naturen och universum. 
Naturvetenskapen stimulerar människors fascination för och nyfikenhet på naturen och gör 
den begriplig. Studier i naturvetenskap tillfredställer lusten att utforska naturen och ger 
utrymme för upptäckandets glädje. (http://www.skolverket.se) 
 
Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
� ha inblick i olika sätt att göra naturen begriplig, som det naturvetenskapliga med dess 
systematiska observationer, experiment och teorier. (http://www.skolverket.se) 
 
 

Kursplan Biologi 
 
Mål att sträva mot 
� utveckla kunskap om biologins betydelse för människans sätt att gestalta, bruka och uppleva 
naturen 
 
Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
� kunna ge exempel på livscykler hos några växter och djur och deras olika stadier 
(http://www.skolverket.se) 
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Kursplan Kemi 
 
Mål att sträva mot 
� Utveckla kunskap om omvandlingar vid kemiska reaktioner 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
� ha kunskap om begreppen fast, flytande och gasform (http://www.skolverket.se) 
 

Kursplan Fysik 
 
Mål att sträva mot 
� utveckla kunskap om energi och energiformer, energiomvandlingar 
 
Mål som elever skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
� ha egna erfarenheter av systematiska observationer, mätningar och experiment 
(KWWS���ZZZ�VNROYHUNHW�VH.) 
�
Med detta avslutar vi den historiska teoridelen och går vidare till examensarbetets 
undersökning. 
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Syfte 
 
Att utveckla elevers förståelse av fotosyntesen med hjälp av drama. 
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Metod 
 

Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Eftersom vårt examensarbete behandlar utvecklingen av barns förståelse av ett fenomen anser 
vi att en kvalitativ metod tjänar vårt syfte bäst. En kvalitativ forskning och en kvalitativ metod 
innebär en  undersökning av hur olika typer av företeelser och händelser är beskaffade, hur 
innebörden förstås i skillnaderna mellan dem eller hur de inverkar på varandra. Detta kan 
liknas vid hermeneutiken som kallas för tolkningslära, där händelser och situationer vill tolkas 
och förstås mot deras historiska bakgrund, eller tolkningar av andra människors livssituation 
mot bakgrund av sin egen situation (Egidius, 1995). En kvalitativt inriktad studie undersöker 
olika samband och försöker fånga helheten, dvs få ett holistiskt perspektiv. Närhet och 
sensitivitet i förhållande till det som studeras är viktigt. Kvalitativ forskning är också 
induktivt inriktad, vilket innebär att slutsatser dras från det enskilda till det allmänna. Den 
kvalitativa undersökningen präglas ofta av speciella testsituationer som inte är arrangerade i 
förväg. I stället studeras fenomenen i sin rätta eller vanliga miljö. En sådan metod är mer 
inriktad på subjektiva upplevelser. Det kanske viktigaste vad gäller en kvalitativ metod är att 
målet handlar mer om förståelse än om förklaring (Lökken & Söbstad, 1995). 
 
Margot Ely (1993) beskriver den kvalitativa forskningen eller metoden med att: 
Händelser kan bara begripas rätt om de ses i sina sammanhang. Därför gör kvalitativa forskare 
djupdykningar i miljöer och sammanhang. Undersökningssammanhangen är inte 
konstruerade, de är naturliga. Inget är förutbestämt eller givet. Enligt Ely vill kvalitativa 
forskare att de som undersöks ska tala för sig själva för att deras perspektiv ska framgå av ord 
och handlingar. Därför är kvalitativ forskning en samspelsprocess där de undersökta 
personerna undervisar forskaren om sina liv (Ely, 1993) 
 
En kvantitativ metod är däremot mer inriktad på yttre och observerbara faktorer. Det som är 
centralt i en kvantitativ undersökning är noggrannheten i mätningar och möjligheten att 
generalisera utifrån undersökningen som genomförts. Uppläggningen och metoden är noga 
bestämt i förväg och planeringen följs till punkt och pricka. Något som står i fokus i en 
kvantitativ undersökning är själva instrumentet, t ex en enkät, test eller en observation. Detta 
instrument används på samma sätt under hela undersökningen för att få fram informationen på 
samma sätt i alla situationer. Begränsade och kontrollerade undersökningar är typiska för 
kvantitativa studier (Lökken & Söbstad, 1995). Enligt Backman (1998) har användningen av 
mätningar, kvantifiering med hjälp av matematik och statistik medfört att vissa metoder 
benämns som kvantitativa.  
  
Variationsteori och fenomenografi 
 
Vi har funnit att variationsteorin och fenomenografin ger oss de verktyg som vi behöver när 
det gäller att ta reda på barns kvalitativt skilda sätt att erfara ett fenomen i syftet att utveckla 
deras förståelse för fotosyntesen. Fenomenografi är, som nämnts i bakgrunden, en ansats för 
att identifiera, formulera och hantera vissa typer av forskningsfrågor, en specialisering som 
framför allt tar upp frågor som är relevanta för lärande och förståelse i en pedagogisk miljö. 
En fenomenografisk studie härleder alltid sina beskrivningar från ett litet antal personer som 
väljs ut från en särskild grupp. Dessa beskrivningar kan sedan delas in i ett kategorisystem där 
meningen i de texter/beskrivningar som eleverna gjort analyseras (se Faktainsamling, 
bearbetning och analys). Målet med kategorisystemet är att ta fram alla de skilda sätt eleverna 
har att erfara fenomenet och att inget lämnas outtalat (Marton & Booth, 2000).  
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Ett annat kännetecken för en fenomenografisk ansats är att de beskrivningar som utgör 
resultatet av en studie är av ”andra ordningens perspektiv”. Detta innebär att det är 
försökspersonens egen uppfattning av situationen eller fenomenet som är av intresse, även om 
den anses vara felaktig (Carlsson, 2002). 

 

Genomförande 
 
Tidsplan 
 
 
Pm 
Inlämning av Pm       Lekt 1                 Lekt  2   3    4      Lekt   5       6      Lekt   7       8      
Bakgrund, syfte                   
och metod                Y���                    Y���                       Y���                    Y���� 
 
                                                                                          Drama                Big drama                                                                                                           
                                        Intervju I           Intervju II                     Intervju III 
 
Fig. 1. Studiens genomförande i tid 
 
Arbetet genomfördes i en amerikansk skola. Elevgruppen vi arbetade med bestod av 24 elever 
i årskurs 4. Totalt använde vi oss av 8 lektionstillfällen. Varje lektion varierade mellan 60-80 
minuter och undervisningen genomfördes 1-3 gånger i veckan under en fyra veckors period. 
Under de fyra första lektionerna behandlades materians byggnad, gasbegreppet och materians 
omvandling. Drama användes vid två lektionstillfällen, eleverna fick agera atomer och bilda 
molekyler. Under det stora dramat visade eleverna fotosyntesens hela process. (Bilaga) 
 

Faktainsamling, bearbetning och analys 
 
Vid insamlingen av fakta använde vi oss av intervjuer med öppna frågor, teckningar där 
barnen skrev och ritade. Intervjuerna skedde enskilt och i olika omgångar, där frågor och svar 
skrevs ned ordagrant. Vi gick tillsammans igenom intervjusvaren och utifrån dessa 
analyserades de olika kategorierna fram. Vi började med att analysera varje elevs svar och 
teckning för att finna den enskilda elevens tankegång. Därefter jämfördes samtliga 
intervjusvar för att finna likheter och olikheter. Analysen var inte den sista delen av 
undersökningen utan den återkom med jämna mellanrum eller skedde samtidigt med 
faktainsamlingen. Enligt Ely (1993) är en sådan analysmetod systematisk och anpassningsbar. 
Analysen slutade när nya fakta inte längre gav upphov till nya insikter. Fakta som vi fick in 
sorterades i ett kategorisystem där vi beskrev gruppens skilda sätt att erfara de ämnen som 
tagits upp. Delar av fakta delades in i relevanta meningsenheter samtidigt som kopplingen till 
helheten bibehölls. De olika kategorierna för sortering av segmenten var preliminära i början 
och förändrades under hela analysen. Vid en jämförelse av insamlade fakta från den första 
intervjun med fakta från de efterföljande kunde vi se om någon eventuell utveckling av 
elevernas förståelse hade skett. 
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Försökspersoner 
 
Klassen bestod av 24 elever och vi valde ut 6 av dessa för intervjuer. Lärarinnan i klassen 
hjälpte oss med att välja ut 3 flickor och 3 pojkar beroende på deras läs- och skrivförmåga 
vilket framgår av tabell 1. Försökspersonernas läs- och skrivförmåga var dock inte något som 
vi tittade närmare på i undersökningen. Även reserver utsågs på samma sätt för att täcka upp 
vid eventuella bortfall. För att skydda elevernas identiteter är namnen fingerade. 
 
Tabell 1. Elever indelade efter läs- och skrivförmåga��Chris är 10 år och har en låg läs- och skrivförmåga. Joseph 
däremot är 9 år och har en hög läs- och skrivförmåga. 
�

 
Läs- och skrivförmåga      Elever          Ålder 
 
 
Låg   Cris  10 
   Olivia    9 
 
Medel   Alex  10 
   Sophie    9 
 
Hög   Joseph    9 
   Amanda  10 
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Resultat 
 

Elevers kvalitativt skilda sätt att förstå 
 
Analysarbetet gav oss fyra olika kategorier av elevernas förståelse (se tabell 2). 
 

1. Baskunskaper: jord, vatten, sol och luft 
2. Partikelbegreppet utan att förstå innebörden 
3. Partikelbegreppet, upptag av CO2, transpiration av O2 
4. Transformationsbegreppet, glukos som energi för tillväxt 

 
Baskunskaper 
 
Fyra elever befann sig på denna nivå när arbetet startade. Med baskunskaper menar vi jord, 
vatten, sol och luft. Chris är en av eleverna som vid första intervjun menade att jord, vatten, 
sol och luft är vad plantan behöver för att växa. Han använde ord som oxygen och H2O.  
 
I What do you think is necessary for a plant to be able to grow? 
C 3ODQWV�QHHG�WR�JURZ�E\�KDYLQJ�R[\JHQ��+ � 2��VRLO��VXQ�RU�VKDGH��
I Why do plants have roots? 
C 7KH�SODQWV�QHHG�URRWV�RU�WKH\�FDQ
W�OLYH��
I Do you think plants breath? 
C <HV��EHFDXVH�WKH\�QHHG�WR�EUHDWK�RU�WKH\�ZRQ
W�OLYH��
I Is the sun important to plants? 
C <HV��RU�WKH�SODQW�ZRXOG�URWWHQ��
 
 
I den tredje och avslutande intervjun har Chris inte bara utökat sitt ordförråd men också 
utvecklat sin förståelse för fotosyntesen. 
 
I What do you think a plant needs to be able to grow? 
C $�SODQW�QHHGV�R[\JHQ��ZDWHU��FDUERQGLR[LGH��VXQOLJKW��VSDFH�WR�OLYH��
I Food? 
C <HV��VRLO�DQG�VXJDU��
I Can you tell me more? 
C :HOO��WKH�ZDWHU�JRHV�LQWR�WKH�OHDI��LW�OHWV�JR�RI�LWV�SDUWQHUV�DQG�WKH�&2 � �JRHV�LQWR�
� WKH�OHDI�WKURXJK�WKH�VWRPDWD��$QG�WKH\�IRUP�D�VXJDU�PROHFXOH��7KH�OHDI�JURZV��

� DQG�WKH�R[\JHQ�JRHV�RXW��
I What do you call this? 
C 3KRWRV\QWKHVLV��
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En annan elev, Olivia, befann sig också på nivån för baskunskaper under första intervjun. Hon 
utökade dock sitt ordförråd och använder ord som oxygen och CO2 i den tredje och avslutande 
intervjun.  
 
I What do you think a plant needs to be able to grow? 
O 2NH\��ZDWHU���R[\JHQ�&2 � ��VRLO�DQG�VXQ��
I Can you explain what happens in the plant? 
O :HOO��ORWV�RI��WKH�ZDWHU�JRHV�WKURXJK�WKH�URRWV��WKH�R[\JHQ�JRHV�LQWR�WKH�OHDI�RU�

ZDV�LW�LQWR�WKH�OHDI"�$QG�WKH�&2 � �JRHV�RXW�RI�WKH�OHDI��7KH�VXQ�KLWV�LW�DQG�LW�

JURZV��
I What is food for a plant? 
O 7KH�IRRG"�$Q\WKLQJ�HOVH��VRLO"�,�GRQ
W�WKLQN�VR��
 
Olivia använder sig av ordet fotosyntes men har inte fått förståelse för hur processen går till.  
När vi pratar om socker hos växterna säger hon: <HV��,�KDYH�WDVWHG�LW� Och menar nektarn i  
blomman. 
 
Partikelbegreppet utan förståelse av innebörd 
 
Två av de intervjuade eleverna befann sig på denna nivå under första intervjun. Förutom  
baskunskaper kunde de också ange koldioxid som en nödvändighet för växter. Amanda var en  
dem.  
 
I What do you think a plant needs to be able to grow? 
A 7KH\�QHHG�ZDWHU��VXQOLJKW��VRLO�WR�JURZ. 
I Why to plants need roots? 
A 6R�WKH\�KDYH�D�JRRG�EDVH�DQG�VR�WKH\�FDQ�JHW�ZDWHU�IURP�WKH�VRLO��
I Do you think plants breath? 
A <HV��WKH\�EUHDWK�LQ�FDUERQGLR[LGH��

I Is the sun important to plants? 
A� <HV��WKH\�QHHG�VXQOLJW�WR�JURZ"�
 
Efter avslutade lektioner hade Amanda utvecklat förståelse för växtens upptag av CO2 och  
transpiration av O2. Hon kunde också förklara vilka atomer som bildar sockermolekylen.  
Hela processen hade hon dock svårt att förklara. 
 
I What do you thin a plant needs to be able to grow? 
A ,W�QHHGV�VXQ��ZDWHU��&2� ��VRLO��
I Can you explain how? 
A 7KH�URRWV�GULQN��VXQ�KHOSV�LW�JURZ��&2� �PDNHV�LW�ELJJHU��
I How do you mean? 
A 7KH�&2 � �SOXV�2�SOXV�+�JRHV�DQG�PDNH�D�VXJDU�PROHFXOH��
I Why are plants important to us? 
A 7KH\�JLYH�XV�R[\JHQ��
I What do you call all this? 
A 3KRWRV\QWKHVLV��DQG�SKRWR�VWDQGV�IRU�WKH�VXQOLJKW��
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Partikelbegreppet, upptag av CO2, transpiration av O2 
 
Denna kategori innebär att eleverna förstår partikelbegreppet och inser hur växten tar upp CO2 

och avger O2, men har ännu inte full förståelse för materians omvandling och glukos som 
energi för tillväxt. Efter den sista intervjun befann sig två av eleverna på denna nivå. Alex var 
en av dem. Han använde sig av dramaspelet för att kunna förklara. Han hade förståelse för 
upptaget av koldioxid och transpirationen av syre, men han kunde inte förklara materians 
transformation annat än som ett arrangemang av atomer. 
 
I What do you think a plant needs to be able to grow? 
A 3K\VLFDO�IHDWXUHV�VRLO��ZDWHU��DLU�DQG�VXQ��
I Can you explain that to me? 
A $�VXJDU�PROHFXOH�FRPHV�WR�PDNH�LW�JURZ��
I How? 
A 7KH�&2 � �MRLQV�WRJHWKHU�ZLWK��+�WKDW�FRPHV�EHKLQG�WKHP�SOXV���R[\JHQ�EHKLQG�

WKHP�DQG���2 � �OHDYHV��
I How do you mean, I don't get it? 
A 7KH�&2 � �DQG�WKH�+� 2��+� 2�FRPHV�WKURXJK�WKH�URRW�DQG�&2 � �WKURXJK�WKH�

VWRPDWD��7KH�&2� �FRPHV�IURP�XV��

I Is there anything else that happens? 
A 7KH�R[\JHQ�OHDYHV�RXW�RI�WKH�VWRPDWD�VR�ZH�FDQ�EUHDWK�LW��
I Do you have a name for all of this? 
A <HV��SKRWRV\QWKHVLV��
 
 
Materians omvandling, glukos som energi för tillväxt 
 
Två av sex intervjuade elever nådde den fjärde kategorien. Eleverna hade utvecklat en  
förståelse för hur materian omvandlas och sockrets betydelse för tillväxten. Joseph var en av  
dessa. När första intervjun gjordes använde han partikelbegreppet utan större förståelse. Men  
efter avslutade lektioner visade han inte bara förståelse utan också stor förmåga att förklara  
hur processen går till. 
 
I What do you think a plant needs to be able to grow? 
J ,W�QHHGV�&2 � �DQG�VRLO��VXQ�WR�LWV�IDFWRU\��&2 � �IRU�WR�PDNH�VXJDU�WR�PDNH�LW�JURZ��
I Can you explain to me? 
J :HOO��WKH�&2 � ��ZDWHU�JRHV�LQWR�WKH�OHDI�DQG�PDNHV�D�VXJDU�PROHFXOH��WKHQ�WKH�

R[\JHQ�WKDW�JHWV�OHIW�RYHU�JRHV�RXW�WKURXJK�WKH�VWRPDWD��WKDW
V�ZKDW�ZH�EUHDWK��
I Can you explain the word photosynthesis? 
J 3KRWRV\QWKHVLV�LV�WKH�F\FOH�KRZ�WKH�SODQW�JURZV��KRZ�LW�JHWV�LWV�ZDWHU��VXQ�DQG�

&2� �WR�PDNH�VXJDU�DQG�WKHQ�JURZ��(YHU\WKLQJ�LV�EXLOW�RXW�RI�DWRPV��

 �  
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Elevernas förståelseutveckling 
 
 
Tabell 2 visar att Chris befann sig i kategorin för baskunskaper efter intervju 1. Intervju 3 
visade att han utvecklat sin förståelse och befann sig därmed i kategorin för materians 
omvandling.   
 
 
Tabell. 2 Elevernas förståelseutveckling 
 
 Baskunskaper 

såsom 
jord,vatten, 
luft och sol 

Partikelbegreppet 
utan förståelse av 
innebörd 

Partikebereppet, 
upptaget 
av CO2 och 
transpirationen 
av O2 

Materians omvandling, 
socker som energi för 
tillväxten 

Alex      1  X    
             2   X  
             3   X  
Sophie  1 X    
             2  X   
             3  X   
Chris     1 X    
              2  X   
              3    X 
Olivia    1 X    
              2   X   
              3  X   
Amanda 1  X   
              2   X  
              3    X  
Joseph   1  X   
              2   X  
              3    X 
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Diskussion 
 
För oss har arbetet med att försöka utveckla elevers förståelse för fotosyntesen varit viktigt 
med tanke på vårt framtida yrke som lärare. Miljödebatten och förståelsen för ekologiska 
processer anser vi te sig allt viktigare för var dag som går. Vygotskij menade redan på sin tid 
att skolans undervisning skulle syfta mot elevens framtid där vardagsbegrepp skulle 
omvandlas till vetenskapliga begrepp och vara tillämpbara i framtida situationer (se 
Sociokulturella skolan). 
 

Validitet och reliabilitet 
 
Att använda drama som en pedagogisk metod har varit ett bra sätt för oss att synliggöra en 
osynlig process såsom fotosyntesen. Eleverna har varit positivt inställda och samarbetsvilliga 
vilket förstås har betytt mycket för slutresultatet. Deras nyfikenhet och samarbetsvilja kan ha 
berott på att vi erbjöd dem en annorlunda arbetsform till skillnad från den behavioristiska 
pedagogik som präglar deras arbetssätt enligt vårt sätt att se.  
Intervjuernas längd har  varit begränsade och ofta genomförts i en miljö där både andra barn 
och vuxna varit närvarande. Vilket, enligt vår mening är en faktor som kan ha påverkat 
elevernas koncentration och därmed också svaren på våra frågor. En orsak till att vi har fått ett 
bra resultat kan bero på att amerikanska barn generellt har en hög naturvetenskaplig kunskap i 
lägre årskurser. TIMSS studier visar att de amerikanska eleverna startar på en hög 
kunskapsnivå men sjunker sedan stadigt. Detta till skillnad från de svenska eleverna vars 
kunskaper ökar under skoltidens gång (TIMSS, 2000). Positivt är att vi inte haft något bortfall 
vilket gör att reliabiliteten av undersökningen stiger. Kategorierna vi använt oss av har ej varit 
förutbestämda utan analyserats fram allt eftersom intervjuerna framskridit. Med detta menar 
vi att skillnaderna i elevernas egna svar har gett oss de olika kategorierna, allt enligt ett 
fenomenografiskt arbetssätt. Vi anser att vi har kunnat se en utveckling av barnens förståelse 
av fotosyntesen i enlighet med vårt syfte. 
 

Resultatdiskussion 
 
Imsen (2000) skriver om semantisk lagring och episodisk kunskap som vi anser kan jämföras 
med de olika moment, teori, experiment och drama som vi använt oss av i vår undervisning. 
Där anser vi att dramat står för den episodiska kunskapen. (se Kognitiv teori).  
Alex är ett bra exempel när det gäller episodisk kunskap. Han hade inga problem att redogöra 
för hur dramatiseringen gick till, men hade svårt att överföra det till förståelse av själva 
processen fotosyntes. Helldén (1994) anser att barn tolkar utifrån egna erfarenheter och 
sociala bakgrund. Olivia såg sockret i växten som något konkret hon kommit i kontakt med i 
sin vardag. Det visar oss att erfarandet av ett fenomen är ytterst personligt, samtidigt som det 
finns gemensamma drag i elevernas sätt att beskriva sin förståelse. Alla 6 elever beskrev 
vattnet som en viktig del för tillväxten, däremot var det inte alla  som kunde få grepp om 
molekylernas transformation. Vi menar dock att dramaspelet, som metod, är bra för att 
konkretisera och erbjuda mening åt abstrakta processer som fotosyntesen. Det är viktigt att 
förstå principen att atomer är grunden och byggstenarna i allt material, detta menar Carlsson 
(2002). Joseph hade utvecklat en förståelse för detta och hade heller inga problem med att se 
transformationen och sockret som energi för tillväxt. 
I början av undersökningen insåg vi inte att läs- och skrivförmåga och dramapedagogik 
tillsammans kunde ha ett värde ur forskningssynpunkt. Men efter att vi sett resultatet 
funderade vi över Chris som hade låg läs- och skrivförmåga. Han utvecklade sin förståelse 
precis lika långt som Joseph som läraren ansåg ha en hög förmåga att läsa och skriva.  
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Chris resultat kändes överraskande för oss, men samtidigt har vi också sett hans entusiasm 
och nyfikenhet inför dramaspelet. 
 
Fortsatt forskning 
 
Är dramapedagogik något som kan tilltala elever med lägre läs- och skrivförmåga? Går det att 
se någon skillnad när det gäller genusperspektiv och dramapedagogik? Detta är två intressanta 
frågor som vi tycker kan vara värda att forska vidare kring. 
 
Avslutande ord 
 
Arbetet har för oss varit mycket givande och intressant. Vi anser att vi genom detta 
examensarbete har fått en bra inblick i hur en vetenskaplig undersökning kan gå till.  
 
 
   

                                                                     
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



                                                                                                                               21 

Referenser 
 
Alerby, E., & Kansanen, P., & Kroksmark, T. (Red.). (2000). /lUD�RP�OlUDQGH� Lund:       
 Studentlitteratur. ISBN 91-44-01693-X 
 
Andersson, B. (1993). *UXQGVNRODQV�QDWXUYHWHQVNDS. Borås: Centraltryckeriet AB. 
 ISBN 91-47-03118-2 
 
Backman, J. (1998). 5DSSRUWHU�RFK�XSSVDWVHU� Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-00417-6 
 
Bernstein, M. (2001). 7KH�-RKQ�'HZH\�/HDUQLQJ�$FDGHP\ [WWW document]. URL 

http://nekesc.org/jdla.html.  
 
Carlsson, B. (2002). 'UDPDWLVNW�OlUDQGH��(Pedagogiska rapporter nr 17). Luleå: Luleå 

universitetstryckeri, Institutionen för lärarutbildning. ISSN 1402-152  
 
Egidius, H. (2002). 7HUPOH[LNRQ�L�SV\NRORJL��SHGDJRJLN�RFK�SV\NRWHUDSL� Lund: 

Studentlitteratur AB. ISBN 91-44-02413-4  
 
Ely, M. (1993). .YDOLWDWLY�IRUVNQLQJVPHWRGLN. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-37111-X 
 
Helldén, Gustav. (1994). %DUQV�WDQNDU�RP�HNRORJLVND�SURFHVVHU� Stockholm: Liber Utbildning 

AB. ISBN 91-634-0523-7 
 
Holmström, J.,& Koli, T. (2002).�)RUVNQLQJVKDQGERN�SURPHPRULD�IRUVNQLQJVPHWRG [WWW 

document]. URL http://gathering.itm.mh.se/~ovci/Forskningshandbok.htm#_Toc1292031  
  
Hwang, P., & Nilsson, B. (1995). 8WYHFNOLQJVSV\NRORJL. Stockholm: Natur och Kultur. ISBN 

91-27-05547-7 
 
Imsen, G. (2000). (OHYHQV�YlUOG. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-00973-9 
 
Jerlang, E. (1991). 8WYHFNOLQJVSV\NRORJLVND�WHRULHU. Almqvist och Wiksell förlag. ISBN 91-

21-11324-6 
 
Johansson, H. (1997). ([DPHQVDUEHWHQ� Luleå: Luleå tekniska universitet. 
 
Kveli, A. (1994). $WW�YDUD�OlUDUH� Lund: Studentlitteratur AB. ISBN 91-44-46131-3 
 
/lURSODQ�I|U�GHW�REOLJDWRULVND�VNROYlVHQGHW��I|UVNROHNODVVHQ�RFK�IULWLGVKHPPHW��/SR����.�

(1998). Västerås: Utbildningsdepartementet, Skolverket och CE Fritzes AB. 
ISBN 91-38-31413-4 

 
Lökken, G., & Söbstad, F. (1995). 2EVHUYDWLRQ�RFK�LQWHUYMX�L�I|UVNRODQ. Lund: 

Studentlitteratur. ISBN 91-44-60261-8 
 
Marton, F., & Booth, S. (2000). 2P�OlUDQGH. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-01027-3 
 
Marton, F., & Morris, P. (2002). :KDW�0DWWHUV"��'LVFRYHULQJ�FULWLFDO�FRQGLWLRQV�RI�FODVVURRP�

OHDUQLQJ��Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. ISBN 91-7346-438-4 



                                                                                                                               22 

 
Patel, R., & Davidson, B. (1991).�)RUVNQLQJVPHWRGLNHQV�JUXQGHU. Lund: Studentlitteratur. 

ISBN 91-44-30951-1 
 
Richardson, G. (1992). (WW�IRON�E|UMDU�VNRODQ. Uddevalla: Bohuslänningens tryckeri AB. 

ISBN 91-38-40489-3 
 
Runesson, U. (1999). 9DULDWLRQHQV�SHGDJRJLN� Göteborg: Göteborgs Universitet. ISBN 91-

7346-344-2 
�
6NROD�I|U�ELOGQLQJ� SOU 1992:94. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
Skolverkets hemsida URL:�KWWS���ZZZ�VNROYHUNHW�VH.  
 
Stensmo, C. (1994). 3HGDJRJLVN�ILORVRIL� Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-37941-2 
 
Sternudd, M. (2000). 'UDPDSHGDJRJLN�VRP�GHPRNUDWLVN�IRVWUDQ� Uppsala: Acta Universitatis 

Upsalienses. Studies in education 88. Uppsala Universitet. 
 
TIMSS. (2000). 7UHQGV�LQ�,QWHUQDWLRQDO�0DWKHPDWLFV�DQG�6FLHQFH�6WXG\������DQG�������

86�[WWW document]. URL http://nces.ed.gov/timss/results.asp  
 
 
Lästips 
 
Carlsson, Britta. (2002). 9DULDWLRQ�RFK�QDWXUYHWHQVNDSOLJW�OlUDQGH (Forskningsrapport 

2002:2). Luleå: Luleå tekniska universitet, Lärarutbildningen. 
 
Carlsson, Britta. (2002).��-DJ�YLOO�YDUD�NRO�� ��HWW�IRWRV\QWHWLVNW�GUDPDVSHO. (Miljödidaktiska 

texter, nr 4). Malmö: Malmö Högskola, Lärarutbildningen. 
 
Grevholm, B. (2002). 0DWHPDWLVN�YLVXDOLVHULQJ�DY�ELRORJLVN�WLOOYl[W� (Rapport till 

vetenskapsrådet (s 57-83)). Luleå: Luleå tekniska universitet. 
 
Helldén, Gustav. (1992). *UXQGVNROHHOHYHUV�I|UVWnHOVH�DY�HNRORJLVND�SURFHVVHU� Kristianstad: 

Kristianstads Boktryckeri AB. ISBN 91-22-01530-2 
 
 
 
 



  Bilaga  

Bilaga 
 
Lektionsplanering 
 
Tillverkning av olika material för att illustrera bladets funktion  
Blad med klyvöppningar, blad med en sockerfabrik, förvaringspåsar med namnet Oxygen, 
Water och Carbondioxide. 
Skriver en saga om ämnens minsta beståndsdelar. 
 
1:a lektionen 
 

� Planterar narcissuslökar tillsammans med eleverna 
� Eleverna  ritar och beskriver vad växterna behöver för att växa 
� Berättar för eleverna att de lektioner vi kommer att ha handlar om "Photosynthesis" 
� Intervju 1 - Vår första analys av elevernas uppfattningar 

 
2:a lektionen 
 

� Börjar med att läsa en saga om ämnens minsta beståndsdelar- atomer, Janice in the air. 
� Material: strösocker, bitsocker, plastmuggar, omrörare, vatten 
� Använder strösocker och bitsocker för att illustrera samma sorts ämne i olika form. 

Diskussion om hur många atomer kan finnas i ett sockerkorn, hela sockerbiten?  
� Eleverna får lösa upp strösocker i vattnet,  vad händer, sockret har inte försvunnit bara 

ändrat form. Kan fortfarande känna smaken även om de inte kan se sockret.  
 
3:e lektionen 
 

� Börjar med att diskutera om vad vi som människor behöver för att överleva, vatten, 
mat och syre att andas. 

� Material: Flörtkulor, tandpetare, kritor 
� Vad består vår luft av (Janice in the air), små partiklar av bl a syre. 
� Hur kan vi göra en modell för att visa hur syrgasen ser ut? 
� Diskuterar återigen om partiklar, syrgasens beståndsdelar, vattnets beståndsdelar 
� Hur kan vi göra en modell för att visa hur vattnet ser ut? 
� Eleverna målar och bygger modeller av O2 och H2O 
� Samlar alla nya ord i Marina och Annikas "Wordbox" 
 



  Bilaga   

4:e lektionen 
 
Eleverna undersöker sina växter, har det skett någon tillväxt? Mäter och diskuterar. 
 

� Material: Kolkritor, papper, röda kritor, lim, sax 
� Går igenom "wordbox" först 
� Vad andas växter? 
� Diskussion om växter andas, isåfall vad? 
� Var kommer koldioxiden ifrån? Vår egen andning, förbränning osv. 
� Varför skall du prata med dina blommor? 
� Använder det tillverkade bladet med klyvöppningar, eleverna får klistra på små CO2 

molekyler. 
� En elev får ställa frågor till klassen om det vi redan lärt oss. 
� Tar även upp hur växten får i sig vatten. 
� Eleverna får tillverka koldioxidmolekylen 

 
5:e lektionen 
 
Första dramatiseringen. 
 

� Material: svarta plastsäckar, vita plastsäckar, röda pannband 
� Eleverna får klä ut sig och prova vara atomerna syre, väte och kol 
� Därefter provar vi att bilda molekylerna H2O, O2 och CO2, eleverna går omkring i 

rummet och försöker hitta sina rätta "atomkompisar" 
� Eleverna funderar och agerar hur molekylerna sitter ihop i luft, sockerbiten osv. 
� Slutdiskussion 
� Intervju 2 - vår andra analys över elevernas uppfattningar 

 
6:e lektionen 
 

� Material: färgat papper, lim, sax 
� Genomgång av "Wordbox" 
� Växternas näring 
� Eleverna studerar sina växter igen 
� Diskuterar solen och klorofyllet 
� Jämför bladet och en vanlig fabrik med sina arbetare, material och resultat.  
� Bladet som sockerfabrik. Arbetare- solen och klorofyllen, materialet - H2O och CO2, 

resultatet - sockermolekylen = tillväxt 
� Diskussion om varför växterna är så viktiga för oss och är vi viktiga för växterna? 
� Eleverna får tillverka sina egna sockermolekyler 
� Lägger till nya ord till vår "wordbox" 
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7:lektionen 
 
Dags för den stora dramatiseringen 
 

� Nu skall vi göra en dramatisering av hela fotosyntesen 
� Material: presenning(löv), hularingar(klyvöppningar), bord med grön duk över(roten), 

rainsticks(ljud av regn), sol av kartong 
� Eftersom vi har 24 barn i klassen gör vi endast en halv sockermolekyl 
� 3 kol, 6 väte, 9 syreatomer = 18 elever, två spelar rainsticks, en sol , en vind, en som 

viker ut presenningens hörn när bladet växer = totalt 24 barn 
� Tränar några gånger medan vi samtidigt för en diskussion om vad som händer i bladet 
� Dramat görs två gånger efter varandra för att åstadkomma en hel sockermolekyl och 

tillväxt. 
� Slutdiskussion 

 
8: lektionen 
 

� Eleverna får rita nya teckningar över vad växten behöver för att växa, även skriva till 
� Eleverna får också sätta upp sina tillverkade molekyler på en stor blomma uppsatt på 

väggen 
� Diskussion om var de olika molekylerna skall sitta och vad som händer i växten 
� Slutdiskussion 
� Intervju 3 - avslutande intervju 

 
 




