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Abstrakt 
Den här C uppsatsen är en del av lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Studien har 
sin utgångspunkt i tidigare pedagogisk forskning gällande naturvetenskaplig undervisning. 
Studien tar upp perspektiv som kan användas vid forskning om lärande. Det perspektiv som 
sedan används i studien är det variationsteoretiska perspektivet vilket fokuserar på aspekter 
som gör lärande möjligt. I studien används det variationsteoretiska perspektivet främst för att 
undersöka olika sätt att förstå förbränning. Elever i årskurs fyra intervjuas först i syfte att ta 
reda på hur de förstår det naturvetenskapliga begreppet förbränning. Med en i huvudsak 
variationsteoretisk ansats undervisar vi sedan eleverna om förbränning. Före undervisning 
intervjuar vi ett antal elever om det ämne undervisningen ska handla om. Efter undervisning 
intervjuas elever om vad de uppfattat av undervisningen. Undervisningen innebär åtta 
lektioner, sju av dessa observeras och den sista sammanfattande lektionen videofilmas. Vid 
analys av material från intervjuerna framgår fyra huvudsakliga sätt att förstå det lärarna avsåg 
med undervisningen. Sätten att förstå innebär enligt resultatet en i stigande grad bredare 
förståelse av innehållet och definieras som kritiska aspekter för att förstå undervisningen. I 
resultatet framgår också tydliga samband mellan det som erbjuds vid undervisningen och 
elevernas förståelse. Vi menar att resultatet kan användas när undervisning om förbränning 
planeras av lärare, läraren kan utgå ifrån att ge eleverna möjlighet att urskilja de kritiska 
aspekter för att förstå förbränning som vi med studien lyfter fram.  
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Förord 
Vi vill först tacka vår handledare Anna Vikström. Vi vill också tacka elever och läraren på 
den skola vi samarbetat med när vi genomfört studien. Många har hjälpt till med att 
korrekturläsa och diskutera innehållet i vår studie, ibland blev det kanske jobbigt för vissa, 
tack till er alla. Professor Britta Carlsson har inspirerat oss till den väg vi valt i vår utbildning, 
haft inverkan på vår utbildning och bidragit med kunskaper som denna studie bygger på. Stort 
tack.  
 
 
Annars är vi två grabbar som brukar åka v4:a och lyssna på rockenroll på väg till den 
verksamhetsförlagda utbildningen, den ene brukar ha skägg. Vi tyckte det var tok skoj att lära 
känna eleverna på alla verksamhetsförlagda utbildningar. Vad vore skolan utan eleverna?  
– Definitivt en skola utan två grabbar som brukar åka v4:a och lyssna på rockenroll.  
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Inledning 
Den här studien är en C- uppsats som ingår i lärarutbildningen. Uppsatsen ska bidra till ett 
vetenskapligt förhållningssätt samt öka vår medvetenhet för lärandeuppdraget. Vi som gjort 
studien är utbildade med naturvetenskaplig inriktning. Studien berör därför lärande inom 
naturvetenskap. Forskning angående undervisning är för oss i högsta grad relevant till såväl 
skolutveckling som det fortskridande arbetet som lärare. I den framtida rollen som lärare 
anser vi att kunskap om undervisning är direkt avgörande för att nå de mål som skolverket satt 
upp angående förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Den naturvetenskapliga 
undervisningen är i hög grad aktuell med de utmaningar människan kommer att ställas inför i 
framtiden såsom den globala uppvärmningen. Den forskningsgren vi valt att arbeta utifrån är 
variationsteorin. 
 
Vi hoppas att du som läsare i rapporten finner kunskap som är betydelsefull för lärare. Det vi 
avser förmedla handlar om undervisning, hur undervisning kan bedrivas med ett 
variationsteoretiskt perspektiv och hur elever förstår undervisning när den bedrivs med det 
perspektivet. Vi vill också att du ska urskilja vår teoretiska förankring; variationsteorin som 
ett perspektiv vilket kan användas vid planering och utvärdering av lektioner. Vår rapport 
avser inte att behandla variationer angående olika inlärningsstilar, beskriva linjärt 
konstruerande av kunskap eller att sätta diagnos på elever utifrån vad de förstår. Vår 
begränsning finner du i att vi vill beskriva hur elever i årskurs fyra förstår förbränning, före 
och efter vi har undervisat om förbränning. Vi beskriver olika sätt att förstå förbränning och 
förutsättningar för olika sätt att förstå förbränning. De sistnämnda olika sätten att förstå har vi 
funnit vara mest intressanta. Vi tror att du med ovanstående i åtanke lättare kan förstå vår 
rapport. 
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Perspektiv på lärande 
Ambitionen är att med vår studie undersöka hur elever förstår något en lärare försöker få dem 
att förstå. Denna ambition kan lätt kopplas till en lärares dagliga arbete. Den väcker också 
många frågor såsom vad förståelse egentligen är, hur vi vet vad eleverna förstår, vad läraren 
egentligen försöker lära eleverna och hur läraren försöker lära eleverna. För att arbeta med vår 
ansats bör dessa frågor till viss del först besvaras. 
 
I vår studie söker vi svar på hur elever förstår förbränning. Pedagoger strävar ofta efter att 
eleverna ska förstå det stoff pedagogen delger eleven. Men vad är att förstå? Enligt Nordsteds 
svenska ordbok innebär att förstå något; ”att tillgodogöra sig tankemässigt innehåll” (Allén 
mfl.1999). Eleverna ska alltså tillgodose sig innehållet pedagogen erbjuder på ett 
tankemässigt plan. En utförlig kartläggning av elevernas förståelse skulle alltså innebära att 
kartlägga deras tankar. 
 
I ”Teaching for understanding” beskriver Stone Wiske (1998) ett förståelseinriktat lärande 
baserat på prestation. I många lärandesituationer såsom att lära sig hantverk, sporter eller 
instrument, visar de som lär sig förståelse i en mer och mer komplex prestation. I samma 
publicering menar Perkins att förståelse innebär en förmåga att tänka, agera och reflektera 
utifrån något en människa vet. 
 
Myndigheten för skolutveckling beskriver i sin rapport ”Skolutvecklingens många ansikten” 
(Scherp, Berg mf. 2003) förståelseinriktat lärande. Scherp varnar för att kvalitetsredovisningar 
och annan skolutveckling kan leda till ett lärande där man endast fokuserar på resultat och 
göranden. För att undvika detta bör de resultat som insamlas istället användas med inriktning 
mot ett framtida förståelseinriktat lärande.   
 

”Förståelseinriktat lärande begränsas inte till kunskap om hur man ska göra i en 
specifik situation utan syftar till att bygga upp en fördjupad förståelse av vad som 
ligger bakom såväl olika problem som framgångsrika lösningar.” (Scherp 2003 
s.21) 

 
Vad som menas med förståelse kan alltså till viss del variera. Vid forskning om lärande 
används olika perspektiv, olika sätt att se på den verklighet som utforskas. Genom att se 
lärande ur olika perspektiv framgår också olika resultat. Ofta liknar resultaten varandra men 
de är fortfarande olika. Vi har valt att beskriva några av dessa perspektiv för att slutligen 
beskriva det perspektiv vi använt oss av, variationsteorin. Anledningen till att vi inte bara 
beskriver det perspektiv vi använt oss av är att vi vill tydliggöra variationsteorin genom att 
visa andra sätt att se på förståelse och lärande.   
 
Konstruktivism, Socialkonstruktivism och Sociokulturellt perspektiv 
Ett perspektiv som används inom forskning angående elevers förståelse för naturvetenskap är 
det konstruktivistiska perspektivet. Det konstruktivistiska perspektivet kopplas till Piagets 
teorier (Andersson, 2001). 
 
På 1920-talet började den schweiziske utvecklingspsykologen Jean Piaget studera barns 
kognitiva utveckling (Lund, Montgomery, Waern, 1992). Piaget var verksam ända in på 1980-
talet och menade att de kunskapsteoretiska frågor som filosofer brottats med bäst kan belysas 
genom undersökningar av hur kunskaper faktiskt utvecklas hos barn och vuxna. 
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Björn Andersson (2001) beskriver skillnader mellan vardagsföreställningar och vetenskaplig 
föreställning av fenomen. Anderssons forskning bygger på ett konstruktivistiskt perspektiv på 
lärande. Andersson menar att man kan sammanfatta konstruktivism med att alla former av 
mental aktivitet uppfattas som processer vilka skapar (konstruerar) något. Hit hör 
föreställningar, begrepp, minnen och annat. I Piagets teorier urskiljs tre huvudkomponenter, 
idén om jämvikt genom självreglering, tanken att människan är nyfiken samt föreställningen 
om tankekonstruktioner. Intelligensen antas ha en inbyggd känslighet för störningar och en 
tendens till självreglering som återställer rubbad balans. Att störa jämvikten antas vara en 
sporre för lärande. (Ibid.) 
 
Med det konstruktivistiska perspektivet samlas kvalitativa intervjuer och kvantitativa 
undersökningar in som handlar om elevers tänkande kring exempelvis naturvetenskapliga 
fenomen. Exempel på sådan forskning finns hos Andersson (2001) och Driver (1994). 
Resultaten av denna forskning ger enligt forskare med ett konstruktivistiskt perspektiv insikt i 
elevers tänkande vid olika ålder samt förslag till hur och när naturvetenskaplig undervisning 
ska bedrivas. 
 
Att lära sig, att förstå något, innebär med det konstruktivistiska perspektivet alltså att med 
mental aktivitet konstruera kunskap i huvudet. Kunskapsteoretiska frågor utforskas alltså 
genom att undersöka hur kunskap utvecklas hos barn och vuxna (Lund, Montgomery, Waern, 
1992). 
 
På senare år har det av Vygotsky (2001, 1978) inspirerade socialkonstruktivistiska 
perspektivet tagit allt större utrymme i den pedagogiska forskningen, så även den 
naturvetenskapliga ämnesdidaktiska forskningen.   
 
Andersson (2001) menar att Piaget ställde den enskilde individen i fokus när han studerade 
tänkandets utveckling. För Lev Vygotsky var det istället den sociala dimensionen som 
fokuserades. Vygotsky menade att individens mentala utveckling bara kan förstås som ett 
samspel med den sociala omgivningen. Genom en Vygotskyinspirerad observation handlar 
naturvetenskapens kunskapsobjekt om socialt konstruerade begrepp och teorier. Andersson 
menar att lärarna bär den vetenskapliga kulturen och eleverna kultureras, att läraren i enlighet 
med Piagets teorier kan ta eleverna från sitt vardagstänkande till ett vetenskapligt tänkande 
(Ibid.). Det sistnämnda motiverar Anderssons arbete, dvs. att kartlägga vardagstänkande och 
vetenskapligt tänkande vilket lärare med ett konstruktivistiskt perspektiv sedan kan använda i 
sitt vardagliga arbete.  
  
Piagets teorier innebär alltså att den enskilde individen står i fokus medan Vygotsky fokuserar 
det samspelet i den sociala omgivningen (Andersson, 2001). 
  
Marton & Booth (2000) menar att Piaget var konstruktivist och föredrar att använda ”social 
konstruktivism” som ett paraplybegrepp för de pedagogiska forskningsinriktningar som 
fokuserar det som omger individen (relationer mellan individer, grupper, kultur etc.). 
  
Marton & Booth beskriver vidare individuell konstruktivism som kognitivism eftersom den 
anser att handlingar och beteende är i behov av en förklaring och att psykiska handlingar är 
det förklarande. Marton & Booth menar också att Social konstruktivism tillhör kognitivismen 
då även den inriktningen syftar till relationer mellan det yttre (beteenden) och det inre 
(psykiska handlingar). De två perspektiven beskrivs som spegelbilder av varandra då de 
fokuserar olika sidor av gränslinjen mellan det inre och det yttre. De anses också ha samma 
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brist på förklaringsvärde när det gäller just det de påstår sig förklara dvs. lärande. 
Anledningen är att de gör samma åtskillnad mellan det yttre och det inre. Enligt Marton & 
Booth bör man inte betrakta människa och värld som skilda från varandra. Människor lever i 
en värld som de uppfattar.  
 
Sammanfattningsvis tolkar vi de två perspektiven på det sättet att båda ser på förståelse som 
att någon konstruerar kunskap i sitt huvud eller i ett socialt sammanhang, själva 
konstruktionen blir viktig.  
 
Roger Säljö beskriver det sociokulturella perspektivet i ”Lärande i praktiken-Ett 
sociokulturellt perspektiv” (Säljö, 2003). Säljö menar att skillnad mellan det yttre 
(kommunikation mellan människor) och det inre (tänkandet) är oförenligt med det 
socialkulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet avser alltså inte den dualism 
som kan förknippas med rationalistiska och empiriska perspektiv. 
 
Säljö (2003) menar att människan vill, och viljan är förankrad i värden, kulturella intressen 
och föreställningar. Människor har trots brist på sin fysiska och till viss del intellektuella 
styrka utvecklat en smått häpnadsväckande kultur, där vi tack vare de redskap eller verktyg vi 
använder för att observera världen skapat en kultur som skiljer oss från våra förfäder. Tack 
vare dessa hjälpmedel och verktyg att se på världen har vi människor kunnat komma förbi de 
hinder som människor upplevt. Många av de sociokulturella redskap människan utvecklat för 
att hantera vardagen har inneburit att människan i stor utsträckning har kunnat neutralisera 
betydelsen av egna tillkortakommanden. De sociokulturella redskapen och färdigheterna har 
byggts upp historiskt i ett samhälle vi blir delaktiga i genom interaktion med andra människor 
(Ibid.). 
 
Säljö (2003) skriver vidare att människor genom att samspela med andra i olika kollektiva 
verksamheter kan utnyttja de begränsade förutsättningarna naturen gett oss. De redskap som 
ingår i kulturen är både intellektuella och praktiska, det abstrakta och konkreta går hand i 
hand. De intellektuella redskapen tillåter oss att gripa in och hantera vardagen i praktiska 
sammanhang. Säljö skriver om hur fysiska verktyg såsom miniräknaren inneburit att vi inte 
längre är beroende av egen hjärnkapacitet för att räkna ut sjusiffriga tal. Det är genom 
kommunikation sociokulturella resurser skapas, men det är också genom kommunikation de 
förs vidare. Detta är en grundtanke i det sociokulturella perspektivet (Ibid). 
 
Med det sociokulturella perspektivet i åtanke bör alltså en lärare beakta den kultur vi lever i 
och de verktyg kulturen för med sig (Säljö, 2003). Det centrala blir här alltså hur kunskap 
utvecklas i ett socialt sammanhang samt kulturen som kunskapsbärare.  
 
Fenomenografi och Variationsteori 
Den centrale upphovsmakaren till fenomenografin är Ference Marton som introducerade 
termen 1981. Marton & Booth (2000) beskriver fenomenografin likt ett verktyg för att hantera 
forskningsfrågor som är relevanta för lärande. De menar att lärande är att erinra sig förmågan 
att se på, förstå, uppfatta eller erfara något på ett eller annat sätt. Det sista begreppet; 
erfarande, används ofta av Marton & Booth för att beskriva just sätt att uppfatta eller förstå 
något. Vi kommer fortsättningsvis i denna rapport därför behandla dessa termer synonymt (se 
på, förstå, uppfatta och erfara). 
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Alexandersson (1994) menar att människan kontinuerligt utvecklar kunskap om världen och 
fenomenografin fokuserar just vad denna kunskap innehåller. Den grundläggande enheten för 
fenomenografi utgörs av uppfattningen/erfarenheten, hur människan uppfattar eller erfar.  
 
Tydlighet och skillnad i resultat kan sökas i relationen mellan intervjuer före och efter vi 
erbjudit eleverna innehåll. Genom intervjuer kan också skillnader i hur eleverna återger 
innehållet utkristalliseras. Dessa skillnader kan också kategoriseras då många elever återger 
innehållet på ett likartat sätt. I en grupp med 25 elever vilka erbjudits samma innehåll kan 
exempelvis tre ”grupper” av elever återge innehållet på ett sådant sätt som är gemensamt i 
gruppen men skiljer sig från de andra grupperna (se Marton & Booth, 2000). 
 
Fenomenografin beskrivs av Kroksmark (1987) som en forskningsmetodisk ansats relaterad 
till hur människor uppfattar saker och ting i en viss situation där det uppfattade innehållet är 
det centrala. Fenomenografi syftar till att göra verkligheten såsom den uppfattas så stor 
rättvisa som möjligt. Fenomenografi bör därför inte ses som statisk då den varierar med det 
innehåll och den kontext som studeras.  Själva ordet Fenomenografi som är sammansatt av 
delarna fenomeno(-n) och grafi. Fenomenon härleds ur grekiska substantivet phainomenon 
vilket betyder ”det som visar sig”. Grafia översätts till att ”beskriva i ord eller bild”. 
Tillsammans bildar de två delarna betydelsen om att fenomenografin beskriver det som visar 
sig. Det som visar sig för vårt medvetande blir centralt snarare än verkligheten som tinget i sig 
Ibid.) 
 

”Fenomenografin i sig är inte en metod, även om den är förknippad med en del 
metodiska element. Den är inte heller en teori om erfarande, även om det är 
möjligt att härleda teoretiska element från den. Fenomenografi är inte heller enbart 
en beredvillig skådespelare, som kan ta på sig den roll som krävs för stunden. 
Fenomenografi är snarare ett sätt, en ansats för att identifiera, formulera och 
hantera vissa typer av forskningsfrågor, en specialisering som framför allt 
uppmärksammar frågor som är relevanta för lärande och förståelse i en pedagogisk 
miljö.”(Marton & Booth, 2000, s. 146) 

 
I ”Conceptions of matter” (1988) skriver Renström om hur skolan undervisar om atomer och 
molekyler, men skolan fallerar då eleverna inte använder kunskapen för att exempelvis lösa 
kemiska problem. I rapporten urskiljs kvalitativt skilda sätt att förstå materia. Renströms 
undersökning innefattar elever mellan 13 och 16 år vilka erbjuds kunskap om materia. Med ett 
fenomenografiskt tillvägagångssätt identifierade Renström ett antal hierarkiskt indelade 
nivåer av förståelse för materia. Renström menar att resultaten kan användas för att beskriva 
hur elevers tänkande kring materia kan variera kvalitativt och därigenom användas för att 
analysera och förändra erbjudande av kunskap, läroplaner mm.  
 
Enligt Marton & Booth (2000) är objektet för den fenomenografiska forskningen variationen i 
sätt att erfara fenomen.  Det finns ett intresse i att beskriva fenomen i världen såsom andra 
betraktar den samt att avtäcka och beskriva variationer i det avseendet, att se variationen i och 
förändringar av förmågan att erfara specifika fenomen i världen. Den fenomenografiska 
forskningen avser i synnerhet ett pedagogiskt sammanhang. Vissa förmågor kan anses vara 
mer avancerade än andra och skillnaden mellan olika förmågor är pedagogiska kritiska 
skillnader. Förändringar dem emellan anses av Marton & Booth vara den viktigaste formen av 
lärande.  

 5



 
Sätt att förstå kategoriseras hierarkiskt. Det mest komplexa (kategori 3) sättet att förstå innefattar de mindre 
komplexa sätten att förstå (kategori 1 och 2) (Marton & Booth, 2000). 
 
Med det fenomenografiska perspektivet som grund har det variationsteoretiska perspektivet 
presenterats av Marton & Booth (1997, 2000). Vikström (2005) hänvisar till att 
variationsteorin enligt Pang (2003) implicerar ett skifte från fenomenografins studier av 
variationen i sätt att erfara något till studier av hur urskiljning av vissa kritiska aspekter av ett 
fenomen beror av erfarandet av variation i relation till dessa aspekter. 
 
Att studera förståelse före och efter undervisning kan alltså innebära att studera kritiska 
aspekter av ett fenomen och hur de uppfattas, hur de erfars. (Vikström, 2005)   
 
Variationsteorin beskriver och förklarar enligt Carlsson (2002) hur vi erfar och erhåller 
kunskap om vår omvärld. Med variationsteorin beskrivs kategorierna i fenomenografiska 
studier på ett mer specifikt och precist sätt. 

 
Sätt att förstå kategoriseras hierarkiskt. För att förståelsen ska bli mer komplex krävs fler aspekter för att 
förklara fenomenet, här symboliserat med små ringar. Med variationsteoretiskt synsätt fokuseras de aspekter(de 
små ringarna) som utgör komplexiteten i varje kategori. (Marton & Morris, 2002)  
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”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.” (Carlgren & Marton, 2003, 
s195.) 

 
Carlgren & Marton (2000) menar att det i varje situation finns ett mycket stort antal aspekter 
möjliga att urskilja och fokusera. Varje situation skulle uppfattas lika av alla människor om 
alla aspekter hade kunnat urskiljas och tagits i betraktande på samma gång. Men vi uppfattar 
saker och ting på olika sätt, vi förmår att hantera ett begränsat antal olika aspekter. Olika 
människor urskiljer och fokuserar olika kombinationer av aspekter och olika relationer mellan 
dem. Att erfara något innebär att urskilja delar och helheter, aspekter och relationer. Hur vi 
erfar, och vad vi erfar, varierar. De dimensioner av variation som ses av varje fenomen avgör 
dess innebörd (Ibid.).    
 
Lärande kan enligt Carlsson (2002) med variationsteorin förstås med hjälp av begreppen 
urskiljning, variation och samtidighet. De tre begreppen är tätt sammanflätade med varandra 
och utgör hörnpelarna i variationsteorin.  
 
När du ser däcket på din cykel med punktering urskiljer du det som det ena av två däck, det 
med punktering.  
 

”Det speciella som vi urskiljer, oberoende om det är ett objekt, en abstrakt idé eller 
ett förhållande, är föremål för en – implicit eller explicit – variation. Detta är 
nämligen en förutsättning för att urskiljande alls ska kunna ske. En variation 
förutsätter i sin tur förekomst av en skillnad.” (Carlsson, 2002, s.4) 
 

Kritiska aspekter 
Marton & Morris (2002) menar att varje nytt sätt att urskilja innebär att en ny kritisk aspekt 
urskiljs. En bredare, mer komplex förståelse av någonting förutsätter därför fler kritiska 
aspekter. Om en mer komplex förståelse för någonting eftersträvas måste därför synen på 
detta någonting variera, fler kritiska aspekter måste lyftas fram med variation. För att erbjuda 
en mer komplex förståelse för någonting måste därför fler kritiska aspekter urskiljas. Ju fler 
kritiska aspekter någon erfarit av exempelvis ett föremål, destå mer komplex blir förståelsen 
för föremålet. 
 
Marton & Morris (2002) hänvisar till en studie (Moxley 1979) där yngre barn kastar en boll 
mot ett föremål. En grupp kastar bollen från olika vinklar medan den andra gruppen bara 
kastar från en vinkel. Efter en tids övande erbjuds båda grupperna en (för båda grupperna) 
helt ny vinkel att pricka föremålet ifrån, den gruppen som erbjudits olika vinklar (variation) 
tidigare presterar då bättre resultat än de som bara kastat ur en vinkel (Moxley 1979). Marton 
& Morris använder studien för att lyfta fram vikten av variation för att lära sig. Att byta vinkel 
lyfte fram en kritisk aspekt för de yngre barnen som fick möjlighet att göra det och den 
kritiska aspekten öppnade ny dimension för variation i sätt att förstå bollkastandet. Men för att 
dra nytta av kritiska aspekter krävs det att du tar hänsyn till flera kritiska aspekter på samma 
gång, det krävs samtidighet. När du använder något du lärt dig måste du kunna hantera alla 
kritiska aspekter i det du lärt dig på samma gång för att dra nytta av det du förstår till fullo 
(Ibid.). 
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”En individs sätt att erfara ett fenomen definieras av vilka aspekter hos 
fenomenet och vilka urskilda relationer dem emellan som finns 
samtidigt närvarande i denna individs fokuserade medvetande”  
(Marton & Booth 2000, s.134). 
 

Lärandeobjekt 
Marton&Tsui (2004) menar att lärande innebär förvärvande av kunskap om någonting. När 
elever förväntas lära sig någonting måste det finnas en innebörd, ett lärandeobjekt. 
Lärandeobjektet innefattas av en generell aspekt med ett indirekt lärandeobjekt och en 
specifik aspekt med ett direkt lärandeobjekt. Det indirekta lärandeobjektet handlar om hur 
eleven försöker ta till sig det läraren säger (urskilja, tolka, förstå) medan det direkta handlar 
om vad som ska läras. Marton&Tsui poängterar vikten av att läraren har hela lärandeobjektet i 
åtanke vid undervisning. Marton & Tsui skiljer också mellan det avsedda lärandeobjektet (det 
läraren vill att eleverna ska förstå) och det erfarna lärandeobjektet.  
 
Då det är viktigt att kunna hantera alla kritiska aspekter samtidigt för att förstå något (Marton 
& Morris, 2002), blir det också viktigt att läraren har hela lärande objektet i åtanke vid 
undervisning (Marton & Tsui 2004) 
 
I den här studien planerar vi som lärare först utifrån ett direkt lärandeobjekt för att sedan 
undervisa vilket innebär ett indirekt lärandeobjekt eleverna på ett eller annat sätt förstår. 
Eleverna kan omöjligt utifrån undervisningen förstå något läraren planerat men sedan aldrig 
erbjuder. Undervisningen uppfattas sedan på olika sätt av eleverna.  
 

Läranderum 
Med variationsteori som teoretiskt redskap kan lektioner planeras utifrån kända kritiska 
aspekter (kända genom forskning eller egen erfarenhet). Variationsteori kan användas vid 
forskning som syftar till att beskriva hur elever förstår undervisning och vilka aspekter som är 
kritiska för att förstå lärandeobjektet. Att variationsteorin kan användas vid planerande av 
lektioner innebär inte att den handlar om undervisningsteknik (ex. prata till barnen, låta dem 
rita eller kasta bollar).   
 
Variationsteorin är inte heller dualistisk på det sättet att den fokuserar utlärning och inlärning 
som två skilda objekt (Marton & Booth, 2000), även om det går att göra kopplingar mellan 
undervisning och elevers förståelse. Variationsteorin handlar istället om att studera 
möjligheter till lärande och de insikter variationsteorin då erbjuder blir högst relevanta vid 
lärande. Variationsteorin fokuserar lärande, lärande finns och lärande sker i exempelvis 
klassrum (Ibid.). Genom att studera lärande som helhet kan samband finnas mellan 
undervisning och förståelse.  
 
Det utförda lärandeobjektet, vad som gjorts möjligt att förstå kallas inom variationsteorin för 
läranderummet (Marton & Tsui, 2004).  
 
Marton & Morris (2002) förespråkar variationsteoretisk forskning där elevernas erfarande och 
skillnader i hur de erfar blir centralt. Forskningen bör bedrivas nära eleverna med eleverna 
och ur elevernas perspektiv.  
 
Vi har som tidigare nämnts i studien valt att använda oss av det variationsteoretiska 
perspektivet. Vi söker alltså inte efter kognitiv konstruktion av kunskap. Vår fokus ligger inte 
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heller på hur kunskap utvecklas i en kultur. Med ett variationsteoretiskt perspektiv antar vi att 
människor förstår och söker sedan efter olika sätt att förstå. 
 
Vikström (2005) skriver att lärarens uppgift med ett variationsteoretiskt synsätt är att göra det 
möjligt för eleven att erfara den variation som åstadkommer ett visst sätt att se på något, det 
vill säga det lärande som eftersträvas. 
 

Förbränning som det avsedda lärandeobjektet 
För att undervisa krävs alltså ett lärandeobjekt, det måste finnas någonting att förstå. I 
läroplanen Lpo94 betonar Skolverket (1996) vikten av att erbjuda eleverna ett 
miljöperspektiv. Genom detta miljöperspektiv erbjuds eleverna verktyg för att själva ta ansvar 
för den miljö de själva direkt kan påverka och samtidigt skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.  
 
I skolverkets mål för det obligatoriska skolväsendet står det att skolan i sin undervisning i de 
naturorienterande ämnena ska sträva efter bl.a. att eleven: 
 

”utvecklar kunskaper om energiflödet från solen genom olika naturliga och 
tekniska system på jorden samt om de naturliga kretsloppen” (Skolverket, 1996, 
s.16). 

 
Skolverket skriver i sina gemensamma kursplaner för biologi, fysik och kemi att: 
 

”Många uppgifter ställer idag krav på naturvetenskapligt kunnande hos var och en 
– inte minst gäller detta miljöfrågorna. Miljöfaktorerna som är skadliga för hälsa 
och välbefinnande uppfattas inte omedelbart av sinnesorganen. Ett viktigt syfte 
med undervisningen i naturvetenskap är att ge eleverna insikter och kunskaper för 
att ta ställning i miljöfrågor. Undervisningen skall också hjälpa till att utveckla 
vanor och handlingsmönster som sparar på naturresurserna och skonar miljön.” 
(Skolverket 1996, s.15) 

 
Skolverket skriver vidare i kursplanen för kemi att:  

 
”Syftet är att ge eleverna möjligheter att utnyttja de kunskaper kemin ger på ett 
ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljön och det egna resursutnyttjandet” 
(Skolverket 1996, s.20) 

 
Att människan gör att växthusgasen koldioxid ökar i atmosfären är en följd av de senaste 
århundradets förbränning av fossila bränslen. Förbränning av biologiska bränslen sker hela 
tiden på jorden naturligt vid exempelvis bränder, nedbrytning av organiska material 
(kolbaserade) och förbränning av socker i våra celler (cellandning). Dessa förbränningar har 
ägt rum under jordens alla levnadsår och har bidragit till en någorlunda jämn nivå av 
koldioxid i atmosfären. Fossila bränslen är organiska material lagrade under jordskorpan och 
har endast påverkat utsläppen av koldioxid vid förbränningar i samband med vulkanutbrott 
och liknande. Det senaste århundradets rapida förbränning av fossila bränslen har medfört att 
andelen koldioxid i atmosfären ökar.  
 
Björn Andersson (2001) beskriver växthuseffektens påverkan av jordens globala uppvärmning 
i sin bok ”Elevers tänkande om naturvetenskap”. Jordens atmosfär håller en jämn temperatur 
på jorden. Om jordens atmosfär inte funnits hade den värme som kommer in från solen 
snabbare strålat tillbaka ut i rymden. Jordens atmosfär består av gaser som absorberar 
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strålningen som passerar ut mot rymden, likt glasväggen i ett växthus, därav namnet 
växthuseffekten. Den huvudsakliga gasen är H2O, dvs. vatten men även metan och koldioxid 
är växthusgaser. Människans påverkan till växthuseffekten de senaste åren har varit ökande 
utsläpp av metangas och koldioxid (Ibid.). 
 
Växten producerar sitt eget bränsle; glukos (fruktsocker) till cellerna genom fotosyntes. 
Fotosyntesen innebär att växterna tar upp koldioxid och vatten för att sedan med hjälp av 
solenergi bilda syrgas och glukos. Fotosyntesen är en viktig del av naturvetenskapen som bör 
anknytas till förbränning eftersom syftet med att växten fotosyntetiserar är att växten sedan 
genom förbränning kan tillgodogöra sig lagrad energi (i form av glukos) (Campbell, 2006). 
 
Med förståelse för fotosyntesen kan också ett samband om hur växter och djur är beroende av 
varandra lyftas, där vi (djur) behöver det syre som blir över vid fotosyntesen och växterna 
behöver koldioxid som vi andas ut. 
 
Vi anser att kunskaper om kolbaserade förbränningar utgör en kritisk aspekt för förståelse om 
de globala miljöfrågor som är högst aktuella i den tid vi nu lever. Växthuseffekten är en av 
vår tids stora miljöfrågor. Förbränning av kolbaserade bränslen såsom olja och etanol går 
enkelt att relatera till växthuseffekten. Skolverkets mål om elevers insikt i förutsättningar för 
en god miljö motiverar syftet med detta examensarbete, dvs. att beskriva hur elever förstår 
förbränning  
 
Vikström (2005) menar, med stöd av sin egen studie att det är möjligt för även mycket unga 
elever att utveckla sin förståelse för abstrakta och komplicerade biologiska processer. Det är 
inte heller omöjligt att öka lärarens kompetens i att undervisa naturvetenskap för de tidigare 
skolåren.  
 
När lärandeobjektet definieras bör också hänsyn tas till tidigare forskning rörande elevers 
förståelse för naturvetenskapliga fenomen.  
 
Driver (1994) tar upp flera undersökningar som gjorts med ett konstruktivistiskt perspektiv 
angående hur barn uppfattar förbränning. Studier angående 11-12 åringar visar att många 
menar att luft eller syre behövs för att något ska brinna, förståelsen för syrets funktion är dock 
inte generellt förstådd. Trots att syre anses avgörande för att förbränning ska ske så är det inte 
många elever som ser syrets avgörande roll som ett ämne som får reaktionen att äga rum. 
 
Driver (1994)menar också att bara ett fåtal elever trots flera år av undervisning i naturkunskap 
förstår konservering av massa. Flera studier i ämnet visar att det som är avgörande för 
elevernas förståelse om materiens oförstörbarhet, är om eleverna ser det som en fysisk eller en 
kemisk förändring. När elever fokuserar sig på det synliga försvinnandet av viss materia eller 
ser gas som något viktlöst är det mindre troligt att de förstår konserverandet av massa. 
 
Carlsson (1999) har med ett variationsteoretiskt perspektiv isolerat kritiska aspekter för att 
förstå fotosyntes. Ett enkelt sätt att tänka innebär idén om konsumtion och ibland även en 
produkt av någonting. En djupare förståelse för processer med fotosyntes och återanvändande 
leder till nya dimensioner av tänkande i vilket relationerna mellan partikelprocessen och det 
större ekosystemet förstås på ett bredare sätt. Det mest komplexa sättet att tänka innefattar 
idén om en ickelinjär process. En ickelinjär process innebär att materia och energi kan 
undanhållas för vidare transformation och lagras som resurser för en tid. Strukturen för 
förståelse av fotosyntes har alltså tre insikter; fotosyntes, återvinning och energi. De visar alla 
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på en hög grad av förståelse. Idén om transformation är kritisk för att se hur ekosystemet 
fungerar som en helhet, i vilket växter är basen för överlevnad för organismerna. Den här idén 
måste presenteras då idén om transformation etablerar länkar i förståelsen av relationer och 
samband mellan levande och icke levande ting. De kritiska aspekterna och vägen de formar 
när det läggs till mer och mer komplex förståelse (att förstå i fler dimensioner) har direkta 
implikationer för lärande och undervisning. Förutsatt att de viktigaste gränserna mellan idéer 
om konsumtion och transformation är korsad (Ibid.).  
 
De kritiska aspekter Carlsson (1999) lägger fram kan alltså ses som avgörande vid 
undervisning angående ekosystemet. Vi valde därför att planera vår undervisning med hänsyn 
till just dessa aspekter. Carlsson lyfter fram transformationen som viktig för ekologisk 
förståelse, vi valde att planera vår undervisningsserie på ett sätt så att stoffet antingen ställdes 
i relation till transformation eller helt enkelt handlade om transformation.  
 
Konkret planerades lektionerna med en utgångspunkt från att beröra det som krävs för 
förbränning, vilka restprodukter det blir vid en förbränning och var dessa restprodukter sedan 
tar vägen.  
 
Alla ämnen består av atomer. Många atomer är bundna till varandra i molekyler. Genom 
kemiska reaktioner binds dessa atomer till varandra i nya formationer, nya molekyler. Den 
ursprungliga vikten för atomerna, mängden av atomer är densamma före och efter reaktionen 
även om nya material bildats. Materia kan alltså inte förstöras, bara omvandlas. Så är det 
också med energi, lagrad energi kan frigöras till rörelse energi (även värme kan betraktas som 
rörelseenergi). Energi betraktat som en mängd kan inte förstöras, det lika mycket energi en 
reaktion som det fanns före reaktionen. Varken materia eller energi försvinner, det omvandlas. 
Carlsson (1999) beskriver detta som idén om transformation. 
 
De kritiska aspekter vi vill lyfta fram efter att ha betraktat Carlssons (1999) rapport blir 
därför: 
 

- Att växter producerar men även konsumerar energi 
- Fotosyntesen som del av ekosystemet 
- Idén om att varken materia eller energi kan förstöras, bara omvandlas för att se hur 

ekosystemet fungerar i sin helhet. 
 
Skolverket skriver att ett av strävansmålen i ämnet kemi är att eleven utvecklar förståelse för 
materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp och spridning samt effekterna av 
människans ingrepp i dessa förlopp (Skolverket 1996). 
 
Även i Vikströms (2005) avhandling återfinns kritiska aspekter med anknytning till 
förbränning. De kritiska aspekter som nämns knyts i studien till förståelse om hur en växt 
växer. De kritiska aspekterna kan förklaras på följande sätt: 
  

- Fotosyntesen innebär att växter använder koldioxid och vatten till att med hjälp av 
solenergi producera glukos, alltså socker. Även syrgas bildas i denna process.  

- Frön och växter använder både sockret och syret i sin egen förbränning 
- Växter använder sockret som både bränsle och byggnadsmaterial 
- Genom näringskedjor får även andra tillgång till syre och socker från växterna., 

exempelvis äter djur växter och andas in syre (Ibid.) 
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Syfte 
 
Studiens syfte är att:  
 

- Beskriva hur elever i årskurs fyra förstår begreppet förbränning före och efter 
undervisning 

 
 
Frågeställning: 
 

- Vilka faktorer är avgörande för hur eleverna förstår lärandeobjektet?  
 
 

Metod 
För att samla in så mycket information som möjligt om den undervisning som bedrevs valde 
vi att använda observation och videoupptagning. För att undersöka kvalitativt skiljda sätt att 
lära sig valde vi att använda kvalitativa intervjuer. 
 
Urvalspersoner 
Undersökningen har genomförts med elever i årskurs fyra, på en medelstor mellan och 
högstadieskola i en medelstor svensk kommun. För kvalitativa intervjuer valdes slumpvis nio 
elever ut. Hela klassen deltog i den undervisning som ingår i denna studie, i klassen går 21 
elever. Klassen undervisades normalt av en klasslärare i de flesta ämnen utom naturvetenskap, 
livskvalité och idrott. Den naturvetenskapliga undervisning som bedrevs parallellt med 
studien kan inte ses som nära relaterad till undervisning som ingick i studien. Före 
intervjuerna ägde rum skickades ett brev ut till varje elevs målsman. I brevet klargjorde vi att 
vi hade för avsikt att intervjua vissa elever i klassen samt videofilma den sista lektionen vi 
skulle utföra. Detta gjordes eftersom målsmans godkännande krävs för intervjuer och 
videoupptagning på personer under 18 år.  
 
 
Undervisning 
Undervisningen enligt vårt lärandeobjekt utgick ifrån olika (men nära sammankopplade) 
kontexter. Dessa kontexter var växthuseffekten, läran om atomer samt förbränning i 
växtceller, djurceller, förbränningsmotorer och stearinljus. Variationen av kontexter öppnar 
möjligheter att urskilja kritiska aspekter för begreppet förbränning och varje kontext innefattar 
av oss som lärare (före undervisning) definierade centrala kritiska aspekter.  
 
Det som utgjorde basen för undervisningen, med ansats från Carlssons (1999), Anderssons 
(2001) och Vikströms (2005) rapporter samt kursplanen var: 
 

- Varken materia eller energi försvinner, det omvandlas. 
- Förbränning av kolbaserade bränslen innebär en reaktion mellan ett bränsle och syre 

vilket ger energi och restprodukter. De restprodukter som i studien fokuseras är 
koldioxid och vatten.  

- Förbränning sker också i människokroppen, dvs. cellandning, en reaktion mellan 
glukos och syre i cellerna. Detta innefattar även förbränningens huvudsakliga 
betydelse samt cellandningen i relation till resten av kroppen (exempelvis smälts 
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maten först för att glukos ska frigöras och transporteras med hjälp av blodet till 
cellerna). 

- Förbränning sker i växtceller (även det är cellandning) och växter framställer med 
solens hjälp glukos av koldioxid och vatten genom fotosyntes. När växter framställer 
glykos bildas ett överskott av syre.  

- Det finns en tydlig relation mellan växters överskott av syre och icke 
fotosyntetiserande organismer och djurs överskott på koldioxid.  

- Förbränning av olika bränslen får olika konsekvenser för vårt globala ekosystem. 
Skillnader finns mellan konsekvenser efter förbränning av fossila bränslen och 
biologiska bränslen.  

- Kol är ett centralt grundämne i ett ekologiskt sammanhang där växter och djur 
samspelar vilken är en förutsättning för livet på jorden. Grundämnet kol kan beskrivas 
som den röda tråden i detta sammanhang då det är grundstenen i ex. koldioxid, glukos 
och oljebaserade drivmedel och alla andra organiska material på jorden. 

 
I planeringsstadiet kom vi överens att vi skulle behöva ca åtta 40 minuters lektioner för att 
behandla vårt lärandeobjekt (Se bilaga 1). Vi valde att vara lärare varannan lektion.  
 
Den avslutande lektionen spelades in på video. Lektionen varade i 40 minuter och utfördes 
med traditionell katederundervisning, läraren står längst fram vid katedern där han pratar och 
ritar på tavlan. Lektionen var uppdelad i korta föreläsningar som avslutades med en 1,X,2 
fråga som eleverna fick besvara enskilt eller i grupp efter varje föreläsning. Totalt var det sex 
föreläsningar som gavs, varje föreläsning behandlade en specifik del av lärandeobjektet som 
vi tidigare presenterat för eleverna. Exempel på sammanhang vi berörde är cellandning hos 
människor eller skillnader mellan fossila och biologiska bränslen. 
 
 
Observation av lektioner 
Den av oss som inte agerade lärare observerade den som agerade lärare. Observationen var 
ostrukturerad på det sättet att den inte följde någon tydligt definierad mall (Patel & Davisson, 
2003). I enlighet med vad som tas upp i Patel & Davisson (2003) används denna typ av 
observation för att kunna samla så mycket information som möjligt om vad läraren erbjuder 
eleverna, hur samspelet mellan läraren och eleverna fungerar samt hur eleverna beter sig 
under lektionerna. Observatören är känd för gruppen och deltar inte i gruppens arbete. 
Problem kan uppstå då en icke deltagande observatör exempelvis kan påverka individer som 
observeras med sin närvaro. Den kände observatören bör också hålla sig opartisk (Ibid.).  
 
Under samtliga observationstillfällen har den ordinarie läraren suttit med i klassrummet. 
Observatörens plats har varit längst ner i klassrummet. Den agerande läraren försöker centrera 
uppmärksamheten till sig själv. Observationen av lektionerna sammanfattades för att 
tydliggöra vad som tagits upp i förhållande till det avsedda lärandeobjektet (Bilaga 2). 
 
Videoupptagning av lektion 
Den sista lektionen som utfördes i klassen videofilmades. Vi studenter höll i undervisningen 
och vår handledare var placerad med en videokamera längst bak i klassrummet. Syftet med 
den sista lektionen var att ge en sammanfattande bild av lärandeobjektet, detta för att söka 
skillnader mellan det lärandeobjektet lektionen erbjöd och det lärandeobjekt eleverna förstått. 
Pramling (1999) menar att den viktigaste skillnaden mellan en vanlig observation med papper 
och penna och en video är att videon kan registrera mycket mer än en observatör kan göra. 
Med hjälp av videon kan man observera fokuserade händelser i ett sammanhang. Att göra en 
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analys enligt Pramling (1999) är att utföra en handling som ska resultera i en tolkning, en 
förståelse av något. Detta kan bland annat vara att reflektera och fundera, eller leta efter 
mönster och tecken. 
 
I enlighet med hur Vikström (2005) skriver i sin avhandling märkte vi i början att eleverna 
försökte fånga kamerans blick, detta avtog dock allt eftersom lektionen kom igång. Mona 
Holmqvist (2004) menar att det finns en risk med videoupptagning att deltagarna inte agerar 
på samma sätt som de annars skulle. Alternativet till videoupptagning är dock en observatör 
med papper och penna, men här är det svårt att hinna med och anteckna allt. 
 
Videoupptagning från den sista sammanfattande lektionen transkriberas i sin helhet för att 
sedan analyseras. Vid analysen sammanställs materialet för att tydliggöra vad lärarna erbjuder 
eleverna.  
 
Det lärarna erbjuder eleverna kopplas sedan till resultat från intervjuer med eleverna, detta för 
att söka kunskap om vilka faktorer som är avgörande för hur eleverna erfar lärandeobjektet. 
Således söks samband om vad som gör att eleverna inte erfarit vissa delar av lärandeobjektet. 
Videoinspelningen transkriberades och sammanfattades (Bilaga 3). 
 
Intervjuer 
Med ambitionen att finna svar på hur eleverna förstår vårt lärandeobjekt före och efter 
undervisning använde vi oss av halvstrukturerade intervjuer. Syftet med vår kvalitativa 
forskningsintervju som instrument är i enlighet med Kvale (1997) att förstå ämnen från 
livsvärlden ur den intervjuades synvinkel. Intervjuerna är således halvstrukturerade på det 
sättet att de varken är ett öppet samtal eller ett strängt formulerat frågeformulär. En 
intervjuguide konstrueras enligt vissa teman vilka kan omfatta förslag till frågor. Vi gav de 
intervjuade likartade frågor som vi ställde frågeformuläret. Frågorna hade en bestämd 
ordningsföljd men anpassades efter vad eleverna pratade om. Vi använde oss av följdfrågor 
för att få eleverna att under samtalet utveckla och utförligt redogöra för hur de betraktade 
lärandeobjektet. (Ibid.) 
 
Vi använde oss av en kvalitativ intervju då vårt syfte i enlighet med Trost (1997) är att hitta 
mönster i hur eleverna erfar vårt lärandeobjekt. Utmärkande för en kvalitativ intervju är bl.a. 
innehållsrika svar, intressanta skeenden och återkommande mönster.  
 
Eleverna intervjuades i så lugna miljöer som för tillfället fanns tillgängliga, detta för att 
eleverna skulle vara trygga och inte bli störda av för mycket ljud som fanns runtomkring. 
Doveborg (2000) menar också att det är viktigt att man väljer en lugn miljö där det inte är så 
mycket spring eftersom eleverna då lätt tappar koncentrationen. Det är också viktigt att ge 
barnen ordentligt med tid så att de får fundera över det sagda. 
 
Frågorna var ofta slutna och precisa vilket har både för- och nackdelar. Doverborg (2000) 
menar att ju vidare frågorna är desto större möjlighet får barnet att välja inriktning och tvärt 
om, ju mer specifika frågor desto mindre möjlighet ges åt barnet att välja inriktning. Ju större 
precisering kring frågorna man har desto lättare gör man för barnet att ge uttryck för det som 
man samtalar om. Vi valde ofta slutna frågor också för att vi ansåg det lättare för oss att 
strukturera intervjuerna. 
 
De frågor som ställdes vid de båda tillfällena var utformade på ett liknande sätt och 
behandlade samma kontexter (Bilaga 3). Genom detta förfarande framkommer skillnader i hur 
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eleverna förstår lärandeobjektet före och efter undervisning. Möjligheten finns att eleverna till 
viss del eller helt och hållet förstår vårt lärandeobjekt redan innan undervisningen startar. I 
slutet av varje intervju valde vi att sammanfatta intervjun med eleverna och lyfta det som vi 
som intervjuare tyckte var mest relevant i sammanhanget. Detta gjordes för att eleverna skulle 
få en chans att se skillnader och likheter i lärandeobjektet. Krag-Jacobsen (1993) menar även 
att en sammanfattning i intervjun uppmanar intervjupersonen att dra en slutsats. Vi valde att 
dokumentera intervjuerna med en bandspelare för att kunna analysera intervjuerna i efterhand. 
Fördelen med att använda sig av bandspelare vid intervjuer istället för att skriva ned de sagda 
under intervjun är enligt Trost (1997) bland annat att man kan skiva ut intervjun ordagrant 
samt att man inte behöver göra en massa anteckningar utan kan koncentrera sig på frågorna 
och svaren. Att skriva under intervjuer kan också vara ett störande moment samt att det kan 
göra den intervjuade nervös och osäker (Krag- Jacobsen1994). Under varje intervjutillfälle 
användes även ett brinnande ljus. Ljuset användes för att gestalta lärandeobjektet. Thomsson 
(2002) menar att genom gestaltningar så kan man ibland komma närmare det som barnet vill 
uttrycka. 
 
Innan undervisningen startade intervjuades tio elever. Efter undervisningens avslutande 
intervjuades nio elever. Intervjuerna utfördes i ett enskilt rum och varade mellan tio och trettio 
minuter beroende på hur eleverna svarade på frågorna. Vi turades om och tog varannan 
intervju och satt vid ett bord med en bandspelare. Frågorna utformades efter vårt 
lärandeobjekt. Frågorna handlade exempelvis om vad ett bränsle är och vad som händer vid 
olika typer av förbränning. Frågor ställdes om skillnader och likheter. Eleverna fick titta på ett 
ljus som brinner samt förklara vad de trodde hände, vad som behövdes och vad som blev. 
Efter intervjuerna transkriberades bandinspelningen och analyserades. 
 
Efter att både för- och efterintervjuerna blivit utförda, transkriberade vi banden i sin helhet. 
Intervjuerna transkriberades för att få en övergripande bild av det eleverna sagt. Efter detta 
granskades intervjuerna för att lyfta viktiga begrepp från lärandeobjeketet i före- och 
efterintervjuerna. Doverborg (2000) menar att genom att titta på vad varje barn säger i relation 
till de övriga intervjuerna, faller pusselbitarna på plats, och man får en bild av den variation 
att tänka som finns i barngruppen gällande det innehåll man arbetat med.    
 

”Genom att göra intervjuer med varje enskilt barn i en barngrupp och analysera 
svaren, får man dels fram den variation av sätt att tänka på som förekommer i 
gruppen, dels hur det enskilda barnet uppfattar eller förstår ett innehåll. ” 
(Doverborg2000, s.49)  

 
Intervjuerna sammanfattas också var för sig för att uppmärksamma det som anses mest 
relevant för studien (Bilaga 5). I enlighet med Vikströms (2005) avhandling togs 
lärandeobjektet som utgångspunkt i analysdelen. Vi gick igenom elev för elev för att se hur 
förståelsen för lärandeobjektet hade förändrats. Här sammanställdes innehållet i det eleverna 
talade om angående de frågor vi ställt i den inledande intervjun jämfört med vad de sagt i den 
avslutande. 
 
Vid intervjuerna användes ett sociokulturellt perspektiv. Säljö (2003) menar att det vi säger, 
inte nödvändigtvis behöver vara identiskt med vad vi tänker, det finns ingen mekanisk eller 
omedelbar relation mellan dessa två förlopp. Enligt Säljö kan vi i ett sociokulturellt perspektiv 
studera vad människor säger, skriver eller gör (kommunikativa praktiker). Vad vi då studerar 
är alltid kontextuellt bestämt. Vid en intervju får vi reda på vad individen finner rimligt och 
önskvärt att säga. Säljö menar att det interaktivt sett kostar mindre att svara än att inte säga 
någonting alls, särskilt då den som intervjuar är dominant genom sin sociala status. 
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 ”I ett sociokulturellt perspektiv är det mer rimligt att se kommunikation som en 
situerad handling som är dynamisk och delvis oförutsägbar. Vi förhandlar om – i 
Vygotskys terminologi ”sence och ”meaning” med våra samtalspartners. Vad vi 
säger och gör är grundat i dynamiken i samtalet, vilket förlopp samtalet tar och hur 
de båda parterna samarbetar. Vad som händer går inte att härleda enbart till 
parternas tänkande eller till vad de har med sig till situationen.” (Säljö, 2003, 116) 

 
Efter undervisning intervjuades nio elever för att få kännedom om elevernas förståelse för 
lärandeobjektet. Att vi intervjuade tio elever före och nio efter ser vi inte som något speciellt 
bortfall då vi inte söker kvantitativa slutsatser. Självklart kan vi gått miste om ett sätt att förstå 
men andra sätt att förstå kan lika gärna finnas representerade hos de femton andra eleverna i 
klassen. 
 

Resultat 
Resultatet från studien innehåller analys av intervjuer vilka skett före och efter undervisning. 
Först presenteras de inledande intervjuerna där två kvalitativt skilda sätt att förstå 
lärandeobjektet lyfts fram. Sedan följer det som i undervisningen kan ställas mot elevernas 
förståelse av lärandeobjektet. Därefter presenteras en analys av intervjuer efter undervisning 
vilken innefattar fyra kvalitativa sätt att förstå lärandeobjektet. Slutligen presenteras fler 
relevanta resultat från intervjuerna och resultatet sammanfattas.  
 
Intervjuer före 

Kategori F1 ”bensin är ett bränsle” 
Vid intervjuer före undervisning framkom att många elever förknippade bränsle med bensin 
och menade att avgaser är dåligt för miljön. Från bilen kommer avgaser ur avgasröret. 
Förklaring saknas till hur avgaser påverkar miljön. Här framkom att det finns ett samband 
mellan att växten producerar syre som människor behöver och människor andas ut något som 
växer behöver. Vissa begrepp som koldioxid nämns men utan vidare beskrivning. När 
eleverna fått några frågor om vad ett bränsle är svarar de flesta elever att i princip allt som 
behövs för att någon/något ska röra på sig eller leva är ett bränsle. Ett samband som ofta 
beskrivs men utan vidare förklaring handlar om hur motorn blir varmare när bilen kör fortare. 
Veken beskrivs som ljusets bränsle. 

Kategori F2 ”träd kan ta upp koldioxid” 
Här beskrivs hur koldioxid i avgaser från bilarna lägger sig på jorden och påverkar miljön, 
oklart om det är positivt eller negativt då avgaser anses vara dåliga men träden behöver 
koldioxid. I samband med att koldioxid nämns beskrivs det dels som något dåligt för naturen i 
samband med det nämns även trädens förmåga att ta upp koldioxid. Enligt vår analys utgör 
det sistnämnda en kritisk aspekt i kategori F2 som saknas i kategori F1, insikten om att träden 
kan ta upp koldioxid från bilar visar sig vara en förutsättning för att se begreppets komplexa 
påverkan i naturen.  
 

Elev: men då kan ju träden ta upp det, så kommer den ner koldioxiden.. dom äter 
det, eller? 
Intervjuare: träden tar upp koldioxid…koldioxiden är som runtom på hela jorden, 
det är inget man ser 
Elev: men är de dåligt eller bra?  
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I intervjun följer en diskussion om hur människor med de kunskaper som framkommer i 
intervjun tekniskt kan försöka lösa miljöproblem orsakade av avgaser.  
 

 
Hierarkiskt kategoriserade sätt att förstå vårt lärandeobjekt där kategori F2 innefattar kategori F1. Den mindre 
ringen symboliserar en kritisk aspekt för att förstå lärandeobjektet enligt kategori F2. 
 
Observation av lektioner 
Vid studiens observationer listades mängder av begrepp, samband och skillnader rörande 
lärandeobjektet vilka nämnts i undervisningen (Bilaga 3). Lektionernas utformning planerades 
löpande under undervisningsserien. Lektionerna tog oftast mellan 25 och 35 minuter och 
bestod mestadels av traditionell katederundervisning, läraren står och pratar, ställer frågor och 
ritar på tavlan. Varje lektion skulle i huvudsak lyfta fram en kontext från lärandeobjektet 
(Bilaga 3). Den aktive läraren gjorde ofta en bedömning om att eleverna inte orkade lyssna 
längre och kortade därför ned lektionerna. Under lektionerna definierades inte begreppet 
bränsle på annat sätt än att läraren gav exempel på olika bränslen.   
 
Videoupptagning av lektion 
Det sista lektionstillfället med eleverna syftade till att sammanfatta och beröra hela 
lärandeobjektet i en 40 minuters lektion. Efter transkribering och sammanfattning av 
videoinspelningen framkommer att stora delar av lärandeobjektet verbalt av lärarna berörts 
(Bilaga 2). I undervisningen nämns att: 
 

- syre och bränsle krävs, ”i alla förbränningar vi kommer att prata om” 
- restprodukten blir i dessa fall alltid koldioxid och vatten 
- fossila bränslen skiljer sig från biologiska i fråga om miljöpåverkan, detta förklaras 

med att fossila bränslen ”är tänkt att stanna” nere under jorden medan biologiska 
bränslen förbränns oavsett hur vi hanterar dem, antingen av nedbrytare och bakterier 
eller av djur som äter eller förbränningsmotorer. Människans påverkan på klimatet på 
jorden beskrivs med att vi använder de fossila bränslen vilket medför överskott på 
koldioxid som inte växter kan ta upp. 

 
Det avsedda lärandeobjektet innefattar vissa fragment som i lektionen inte nämnts, bland 
annat att materia och energi är oförstörbart, det omvandlas (vissa förklaringar nämndes dock, 
såsom att lagrad energi blir rörelseenergi och värme).  
 
Intervjuer efter undervisning 
Efter undervisning gjordes totalt nio intervjuer. Dessa intervjuer har sedan transkriberats och 
sammanställts. Vid analys utmärker sig fyra kvalitativt skilda sätt att erfara lärandeobjektet.  
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Kategori E1 ”bränsle och syre blir ibland koldioxid och vatten” 
I den första kategorin nämns centrala begrepp i det avsedda lärandeobjektet, som vid många 
tillfällen återkommit i undervisningen. Exempel på bränslen som behandlats i 
undervisningsserien nämns. Syre behövs vid vissa förbränningar. Bränslet som krävs för att 
stearinljuset ska brinna är stearin. Koldioxid beskrivs som en restprodukt vid de flesta 
förbränningar, de flesta nämner också vatten. Växter behöver koldioxid för att göra sin egen 
mat (bränsle). Växter urskiljs på så sätt att de kan producera bränsle samtidigt som de kan 
förbränna bränslet. I videoupptagningen framkommer det att vi i undervisningen tar upp hur 
syre och bränsle krävs för alla de aktuella förbränningarna. Det nämns också att restprodukten 
blir koldioxid och vatten. Det finns ett samband mellan det första kvalitativa sättet att förstå 
(E1) och undervisningen. Undervisningen erbjuder kunskap om att bränsle och syre krävs för 
att olika typer av förbränning ska äga rum samt att det då blir koldioxid och vatten. 
Undervisningen behandlar enligt observationen ett sammanhang i taget och den 
videoinspelade lektionen sammanfattar och gör kopplingar mellan tidigare nämnda 
sammanhang. Kategori E1 innebär att förstå lärandeobjektet på så sätt att de olika kontexterna 
existerar, men de sammankopplas inte. Det som enligt vår analys mest kännetecknar det 
kvalitativa sättet att förstå är att: 
 

- det inkluderar en variation i sätt att betrakta förbränning där syre och bränsle i två eller 
flera kontexter är centrala. De kritiska aspekterna hanteras inte i samtidighet på ett sätt 
som leder till förståelse för att alla förbränningar i det avsedda lärandeobjektet kräver 
syre och bränsle. Här återges vissa element av undervisningen men de knyts inte ihop 
för att förklara det av läraren avsedda sammanhanget.  

 
Vår analys är att ett antal kritiska aspekter vi inte kunnat precisera leder till den förståelse som 
här presenteras, vi kan helt enkelt inte urskilja alla kritiska aspekter. Insikten om att syre och 
bränsle reagerar och restprodukten blir koldioxid i en eller flera typer av förbränning utgör en 
kritisk aspekt för att förstå lärandeobjektet. 

Kategori E2 ”bränsle och syre blir koldioxid och vatten” 
Den andra kategorin (E2) innefattar det som nämnts i den första kategorin (E1). Här utrycks 
också klart att det vid förbränningar behandlade i lärandeobjektet krävs bränsle, vilka sedan 
ombildas till koldioxid och vatten. I resultat från videoupptagning framkommer att 
undervisningen erbjuder den sammankopplingen. Det som kännetecknar det kvalitativa sättet 
att förstå är att: 
 

- Syre krävs vid förbränning i alla kontexter ur lärandeobjektet. Om syre inte nämns 
som nödvändigt i en kontext (exempelvis bilmotorn) vid en första fråga dras slutsatsen 
att det förmodligen behövs syre eftersom det behövs i andra kontexter (exempelvis 
förbränning hos människor och djur). Kritiska aspekter används här i samtidighet för 
att svara på frågorna. Samtidigheten medför då en kritisk aspekt för att svara på 
frågorna.  

 

Kategori E3 ”ett ekologiskt sammanhang” 
Den tredje kategorin (E3) innefattar de två tidigare nämnda (E2 och E1). Här förekommer 
också svar på frågan varför, alltså orsaksförklaringar. Här beskrivs hur bränsle förbränns för 
att generera energi och hur utsläpp av koldioxid från fossila bränslen påverkar klimatet på 
jorden. I resultat från videoupptagningen framkommer att undervisningen erbjuder kunskap 
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om förbränning ur ett ekologiskt sammanhang samt skillnader mellan biologiska och fossila 
bränslen. Det som kännetecknar det kvalitativa sättet att förstå är att: 

- Förbränning sker för generera energi, skapa rörelse.  
- Förbränning av biologiska bränslen skiljer sig från förbränning av fossila bränslen i 

fråga om miljöpåverkan.  
 
Enligt vår analys innebär urskiljningen av fossila bränslen en kritisk aspekt för att förstå hur 
människan påverkar det ekologiska sammanhanget.  
 

Intervjuaren: jag pratar ju så mycket om att det blir varmare på jorden... 
Eleven: aa 
Intervjuaren: varför blir det det? har du nån förklaring? 
Eleven: för att vi använder ovänliga bilar och då blir det varmt...vi använder 
motorer...olja...som har legat jättelänge och är gamla skalbaggar och sånt som  
legat jättelänge under marken.. 
 
Senare: 
Eleven: a för att växterna kan inte ta hand om all 
Intervjuaren: justdet... 
Eleven: så blir det ju varmare... 

 

Kategori E4 ” använder sin kunskap i ett nytt sammanhang” 
Det mest komplexa sättet att förstå (E4) innefattar de tidigare kategorierna (E1-E3). Det som 
utmärker det mest komplexa sättet att förstå är att de tidigare nämnda kritiska aspekterna 
används i samtidighet för att förklara ett tidigare inte berört fenomen. Enligt analysen utgör 
samtidigheten en kritisk aspekt för att förflytta kunskapen till en annan kontext.  
 
Här frågar intervjuaren eleven om skillnader i fråga om miljöpåverkan när en plastpåse bränns 
eller förmultnar, något som inte diskuterats i undervisningen:  
 

 
Intervjuaren: ja den är ju gjord av olja, men vad blir det av oljan när den 
förmultnat? 
Eleven: koldioxid och vatten. 
Intervjuaren: koldioxid och vatten...det blir det, okej om jag tänder på den, vad 
blir det då? 
Eleven: koldioxid och vatten 
Intervjuaren: okej...så...när är...när kan man påverka det här med påsen för 
miljöns skull? 
Eleven: man kan lämna den som den är 
Intervjuaren: jaha...vilket är bättre...nån gång måste man ju göra sig av med 
den...spelar det nån roll om man gräver ner den eller tänder på den? 
Eleven: nä 
 
 

Här gör intervjuaren ett misstag då han utgår ifrån att en plastpåse äts upp av nedbrytare inom 
några år och ger eleven den informationen. Den informationen är felaktig då denna 
oljebaserade plastpåse inte bryts ned av nedbrytare. Hade det istället handlad om träbit så 
hade resonemanget mer överensstämt med naturvetenskapen. Eleven kopplar hursomhelst 
informationen till det eleven redan förstår och använder sin kunskap i ett nytt sammanhang.  
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Hierarkiskt kategoriserade sätt att förstå vårt lärandeobjekt där kategori E4 innefattar kategori E1, E2 och E3. 
Den högsta nivån innebär att sammankoppla de understående kritiska aspekterna och dra slutsatser om tidigare 
inte nämnda problem. 

Genomgående svar i intervjuer 
Vid intervjutillfället ber vi eleverna berätta vad ett bränsle är, detta gäller alla genomförda 
intervjuer. Eleverna svarar då i alla intervjuer efter undervisning med exempel på bränslen, i 
de flesta intervjuerna blandas också bränslen ihop med annat som kan behövas för att 
människor ska växa eller att saker och ting ska röra sig. De gånger eleverna inte har ett färdigt 
svar på vad som händer med materia i ett sekundärt skede svarar de antingen med att de inte 
vet eller att det försvinner.  
 
Sammankopplade resultat 
Med intervjuer före undervisning framkom vissa begrepp ur det avsedda lärandeobjektet. Det 
framkom att insikten om trädens förmåga att ta upp koldioxid innebär en kritisk aspekt för att 
förstå koldioxidens komplexa påverkan på naturen. I undervisningen behandlas stora delar av 
det avsedda lärandeobjektet. En brist i undervisningen var att materias oförstörbarhet 
(”ingenting försvinner, allt omvandlas”) inte lyfts fram tillräckligt centralt. Att detta inte 
behandlats framkommer både av observation och videoupptagning från lektionerna, samma 
sak gäller definitionen på bränsle. Skillnader mellan bränslen och annat, exempelvis syre som 
krävs vid en förbränning, poängteras inte i undervisningen. De kolbaserade bränslen som 
berörs i undervisningen benämns som bränslen, därför svarar eleverna att dessa är bränslen. 
Skillnader mellan bränslen och annat, exempelvis syre som krävs vid en förbränning, 
poängteras inte i undervisningen.  
 
I intervjuer efter undervisningen nämner alla elever att det vid förbränning krävs syre och 
bränsle och att restprodukten blir koldioxid och vatten. Dessa aspekter av lärandeobjektet har 
också i undervisningen nämnts vid ett flertal tillfällen, i alla kontexter. Analysen resulterar i 
fyra kvalitativt skilda sätt att förstå lärandeobjektet. De kvalitativt skilda sätten att förstå 
sorteras hierarkiskt. För varje sätt att förstå har en kritisk aspekt identifierats.  
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Det är stor skillnad mellan hur eleverna erfar lärandeobjektet som det innan undervisning 
existerat för dem och hur de erfar det lärandeobjekt vi presenterat. Urskiljandet av dessa 
kritiska aspekter är direkt avgörande för hur eleverna förstår förbränning. Ju fler kritiska 
aspekter som urskiljts, desto bredare är förståelsen. 
 

Diskussion 
 
Resultatdiskussion 
I de resultat som presenteras i rapporten kan tydliga kopplingar göras mellan undervisningen 
och elevernas förståelse. Eleverna uppfattade efter undervisningen det avsedda 
lärandeobjektet med fler centrala begrepp sett på ett mer komplext sätt, detta var för oss inte 
helt överraskande.  
 
Lektionerna planerades utifrån det avsedda lärandeobjektet. Det iscensatta lärandeobjektet 
(det lärandeobjekt eleverna med undervisningen kunde förstå) kan inte ses som identiskt med 
det avsedda lärandeobjektet. Hela det avsedda lärandeobjektet behandlades inte av olika 
anledningar (läraren glömmer, elever upplevs trötta etc.). Brister i undervisningen kan lätt 
kopplas till efterintervjuer där eleverna inte redogör för de i undervisningen mindre bra 
behandlade momenten på ett lika omfattande sätt. Den insikten betydde mycket för oss som 
blivande lärare då vi nu har studiens resultat i bagaget. Själva förfarandet, att noggrant 
undersöka vad eleverna förstår efter undervisning innebär också ett verktyg i den framtida 
yrkesrollen.  
 
De kritiska aspekter som lyfts fram i resultatet kan användas vid planerandet av en 
lektionsserie rörande förbränning. Den inledande frågeställningen om vad som är avgörande 
när eleverna ska förstå lärandeobjektet har därmed till viss del besvarats, de elever som i 
intervjun hanterade de av oss urskiljda kritiska aspekterna visade också upp den mest 
komplexa förståelsen för vårt avsedda lärandeobjekt. Vi vill noga poängtera att vi här skriver 
om just förståelsen för vårt avsedda lärandeobjekt. Vi menar också att det hör till lärarens 
uppdrag att definiera avsedda lärandeobjekt och hjälpa eleverna att förstå det. I enlighet med 
Vikström (2005) anser vi också att det med ett variationsteoretiskt synsätt hör till lärarens 
uppgift att göra det möjligt för eleverna att erfara den variation som åstadkommer ett visst sätt 
att se på något.   
 
Det förståelseinriktade lärandet Scherp (2003) argumenterar för kan närmast knytas till den 
fjärde kategorin (E4) av förståelse. Genom att förstå på det sätt som den fjärde kategorin 
representerar begränsas inte kunskapen till vad man ska göra i en specifik situation. Med 
insikten om vad det mest komplexa sättet att förstå innefattar kan en lärare planera framtida 
lektioner på ett mer framgångsrikt sätt.  
 
De resultat vi presenterar styrker inte Drivers (1994) bild om att 11-12 åringar har problem 
med att se syrets roll i en förbränning. Kanske hade vi kommit fram till ett mer liknande 
resultat genom att använda ett konstruktivistiskt perspektiv, ett resultat som beskriver hur 
många som förstår eller har problem med att föreställa sig syrets roll i en förbränning. Vi vill 
istället lyfta fram våra resultat som sätt att förstå. Det har i vår studie visat sig att elever kan 
förstå på några viktiga kvalitativt skilda sätt (det mest grundläggande innefattar syrets roll i en 
förbränning) med kritiska aspekter. En lärare kan sträva efter att ge alla elever möjligheten att 
urskilja dessa kritiska aspekter.  
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De kritiska aspekter Carlsson (1999) och Vikström (2005) identifierat speglar på många sätt 
vårt resultat. Undervisningsserien planerades också utifrån dessa kritiska aspekter. Resultaten 
i vår studie är på många sätt generella och övergripande på det sättet att de kategorier vi 
presenterar antagligen ofta innefattar fler kritiska aspekter än de vi valt att lyfta fram. Våra 
resultat innefattar alltså de kritiska aspekter vi i början av rapporten lyfter fram efter att ha 
betraktat Carlssons (1999) och Vikströms (2005) avhandlingar bortsett från insikten om 
materiens oförstörbarhet vilken inte styrks i våra resultat.  
 
Denna studie har inneburit många insikter vi som blivande lärare känner att vi har användning 
för. Ibland upplevde vi i lärarrollen att eleverna blev trötta av att sitta och lyssna. Vi har än en 
gång blivit påminda om att det är lättare att fånga eleverna med varierade (då sett till 
undervisningsteknik) och roliga lektioner. De kritiska aspekterna vi funnit kommer vi 
självklart att ha i åtanke när vi i framtiden ska undervisa eleverna om förbränning. Vi 
upplevde att vårt lärandeobjekt passade elever i årskurs fyra. Med studien i ryggen känns det 
lättare att fokusera på roligare lektioner då vi vet mer om vad vi vill erbjuda eleverna och hur 
vi vill erbjuda dem det.   
 
Den studie vi genomfört syftar inte till att utveckla någon speciell undervisningsteknik men 
lyfter fram relevanta kunskaper om lärande. De kritiska aspekter vi presenterar kan användas 
som utgångspunkt vid planering av lektioner. Som lärare kan det vara svårt att veta vilken 
nivå varje elev i ett klassrum befinner sig på i ett kognitivt tillägnande av kunskap. Då kan 
våra resultat visa fyra sätt att förstå vilka en lärare kan utgå ifrån, läraren kan utgå ifrån att de 
sätten att förstå kommer att finnas i klassrummet. Med detta kan läraren förhoppningsvis 
lättare fokusera på att erbjuda varje elev möjlighet att förstå utifrån dessa kritiska aspekter. 
Självklart kan en lärare också gissa sig till egna kritiska aspekter men då utgår läraren ifrån 
sig själv. För att bredda sin kunskap bör läraren utgå ifrån vilka sätt att förstå som finns hos 
eleverna. Läraren kan använda sina egna erfarenheter från elever läraren mött eller genom att 
betrakta forskningsresultat likt de som presenterats i denna studie. I bakgrunden lyfter vi fram 
att Marton & Morris (2002) förespråkar variationsteoretisk forskning om hur elever erfar i ett 
elevperspektiv. Så vill vi också avsluta vår resultatdiskussion. Fortsatt forskning skulle 
innebära variationsteoretisk forskning om hur elever erfar naturvetenskaplig undervisning, för 
de blir undervisade i naturvetenskap. Sådan forskning kan styrka, fälla eller bredda våra 
resultat. Vi är säkra på att sådan forskning genererar kunskap som är av stor vikt för didaktisk 
utveckling inom skolan. 
 
 
Metoddiskussion 
Lektionerna bestod till stor del av katederundervisning och var inte särskilt konkreta. Många 
för eleverna nya naturvetenskapliga begrepp introducerades under en kort tid verbalt, vilket 
kan ha upplevts förvirrande och svårt för många elever som inte var vana vid sådan 
undervisning. 
  
Kanske hade vi med andra frågor i intervjun kunnat, såsom Carlsson (1999), urskilja insikten 
om materiens oförstörbarhet som en kritisk aspekt. Vi upptäckte under perioden vi intervjuade 
eleverna att vår intervjuteknik var bristfällig. Vi upplevde i efterhand att vi ofta inte gett 
eleverna nog med tid att tänka över frågorna 
 
Med mer genomtänkta frågor hade antagligen den fjärde kategorin av förståelse kunnat 
styrkas på ett bättre sätt. Intervjuarens brister i naturvetenskaplig förståelse för med sig att 
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eleven inte erbjuds ett nytt sammanhang som överstämmer med naturvetenskapen. Men 
eleven följer ett resonemang som hade kunnat gälla en träbit (inte en oljebaserad plastpåse) . 
Eleven använder tidigare urskiljda kritiska aspekter, kopplar dessa till varandra och använder 
sin förståelse för att förklara ett tidigare inte nämnt problem.  
 
Studien handlar om hur eleverna förstår lärandeobjektet förbränning efter undervisning. Det 
som låg till grund för analysen var utskrifter av de intervjuer vi utfört. Validiteten kan därför 
knytas till om eleverna fått chansen att presentera alla kritiska aspekter de möjligen kunnat 
presentera. Eftersom ingen av oss är särskilt rutinerad i intervjusammanhang ifrågasätter vi 
om frågorna ställdes på rätt sätt. Intervjuerna vi utförde var så kallade ostrukturerade och 
byggde på dialog och samtal. Intervjuerna följde en given ram av frågor som skulle ställas.  
När vi analyserade intervjuerna såg man dock tydligt att vi som lärare ibland missat 
intressanta svar och infallsvinklar från eleverna. Att istället fortsätta på dessa spår hade 
kunnat innebära att intervjun fått en ny dimension. Man kan även se att vi som intervjuare 
ibland missar hela frågor från den givna ramen, vilket gör att elevernas intervjuer i slutändan 
kan bli svåra att analysera och klassificera eftersom de inte innehåller de aspekter av 
lärandeobjektet vi efterfrågar. Vår roll som intervjuare och lärare kan också ifrågasättas, 
eftersom vi ibland under intervju situationerna hade svårt att skilja på lärarrollen och den 
oberoende intervjurollen. Detta kan ha lett till att det i vissa fall kan ha ställts för instruerande 
och ledande frågor. Balansen mellan dessa roller uppfattade vi emellanåt som svår. Som lärare 
vill vi undervisa eleverna vilket i intervjusammanhang leder till problem. I våra resultat 
framgår ett misstag när intervjuaren för ett resonemang om en plastpåse såsom om det handlat 
om en träbit. Ett sådant misstag kan förklaras med vår brist på rutin när det gäller intervjuer 
och att förklara naturvetenskapliga fenomen. Analysen av det empiriska materialet som vi 
samlat in var inte lätt att genomföra. Har vi kategoriserat eleverna rätt? Med mer erfarenhet av 
analyser hade arbetet med att söka det väsentliga i all empiri förmodligen gått mycket lättare. 
Självklart hade också validiteten stärkts genom att intervjua fler elever.   
 
Vi menar att reliabiliteten är hög angående datainsamling med videofilmning, då vi sökt efter 
saker som sagts. Något lägre är reliabiliteten vid observationerna med större mänsklig 
felkälla. En observerande människa kan fokusera på annat än vad som avses med 
observationen. Reliabiliteten kan knytas till om vi med intervjuer gjorde det möjligt för 
eleverna att utrycka hur de förstod lärandeobjektet. Vi menar att intervjuer var ett bra val av 
metod då vi sökte kvalitativa resultat. Vi tror att skriftliga frågor hade inneburit ett hinder för 
vissa elever att utrycka sin förståelse. Om eleverna hade getts möjlighet att rita hade det 
kanske framgått fler sätt att förstå lärandeobjektet. I det insamlade empiriska materialet finns 
dock mängder av beskrivningar om hur eleverna förstår lärandeobjektet, vilket var det 
huvudsakliga syftet med undersökningen.  
 
Vi kände press under planerandet och genomförandet av lektionerna i fråga om tid och 
kvalité, något som vi tror de flesta lärare handskas med dagligen. Därför blir vårt arbete också 
realistiskt. Med studien har vi fått en djupare förståelse för hur olika metoder kan användas 
för empirisk insamling, vi har därmed breddat vår vetenskapliga kompetens.  
 

”Filosofer har inga resurser som gör dem i stånd att lagstifta om vilka kriterier 
som måste uppfyllas innan ett kunskapsområde kan anses acceptabelt eller 
vetenskapligt. Varje kunskapsområde kan analyseras för vad det är. Det vill säga, 
vi kan undersöka vilka dess mål är, vilket kan skilja sig från vad som vanligen 
anses vara eller uppges som dess mål, och vi kan undersöka de medel som 
används för att nå dessa mål och vilken framgång som uppnått. Ur detta följer inte 
att inget kunskapsområde kan kritiseras. Vi kan försöka kritisera vilket 
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kunskapsområde som helst genom att kritisera dess mål, och kritisera 
lämpligheten hos de metoder som används för att nå målen, genom att konfrontera 
dem med alternativa och överlägsna medel att nå samma mål och så vidare. Ur 
detta perspektiv behöver vi inte någon allmän kategori vetenskap som ett 
kunskapsområde kan jämföras med för att hyllas som vetenskap eller smutskastas 
som icke-vetenskap.” (Chalmers, 1999) 
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Bilaga 1 
I undervisningen skulle sex olika men sammanlänkade kontexter behandlas, dessa var: 
 
Förbränning av stearinljus och paraffinljus 

- Stearilnjus och paraffinljus förbränns med syre i syfte att erhålla värme och ljus 
- Bränslet är stearin eller paraffin 
- Stearin reagerar med syre i en snabb reaktion 
- Restprodukten är mestadels koldioxid och vatten 
- Skillnaden mellan dessa två bränslen är att stearin kan ses som biologisk förnyelsebart 

på relativt kort sikt medan paraffin är ett fossilt bränsle 
- Temperaturen är hög relaterat till en människas temperatur 
- Varken materia eller energi försvinner, det omvandlas 

 
Förbränning av glukos i celler hos växter, djur och människor 

- Vid förbränning i cellerna erhålls rörelseenergi och värme 
- Bränslet är glukos 
- Glukos reagerar med syre i en långsam reaktion 
- Cellerna kan ses som extremt effektiva och restprodukten är koldioxid och vatten 
- Temperaturen är i förhållande till andra här nämnda förbränningar låg 
- Djur och människor kräver mer energi än växter och förbränner därför oftare glukos 
- Varken materia eller energi försvinner, det omvandlas 
 

Förbränning i motorer 
- Vid förbränning i förbränningsmotorer erhålls rörelseenergi och värme 
- Bränslen i nu vanligt förekommande förbränningsmotorer är bensin, diesel och etanol 
- Bränslet reagerar med syre i en snabb reaktion, mycket värme utvecklas 
- Restprodukten är till stor del koldioxid och vatten 
- De huvudsakliga tre typerna av bränsle kan delas in i två huvudgrupper där diesel och 

bensin kan ses som fossila bränslen medan etanol räknas som ett förnyelsebart 
biologiskt bränsle 

- Varken materia eller energi försvinner, det omvandlas 
 
Fotosyntes hos växter relaterat till dess förbränning 

- Genom fotosyntes kan växter omvandla koldioxid och vatten till syrgas och glukos 
- En del av syrgasen och glukosen används när växter förbränner, en del glukos bygger 

upp själva växten (glukos byggs om till cellulosa). Stora delar av det syre växten 
producerar släpps ut i luften som restprodukt 

- Varken materia eller energi försvinner, det omvandlas. 
 
Atomer och molekyler som modell för att beskriva naturen 

- Demokritios grundade begreppet atom för att beskriva den minsta odelbara 
byggstenen i naturen 

- En atom är ett grundämne, flera atomer bundna till varandra är en molekyl 
- Varken atomer eller molekyler är med människans öga möjliga att iaktaga, inte heller 

med optisk utrustning 
- Atomer och molekyler bör ses som modeller i sammanhang där de har ett 

förklaringsvärde. 
- Skillnader mellan olika atomer och molekylers sätt att bete sig förklarar förlopp och 

fenomen i naturen 

 I



- Varken materia eller energi försvinner, det omvandlas 
 
Växthuseffekten 

- gaser i jordens atmosfär påverkar den globala uppvärmningen, två i det här 
sammanhanget centrala gaser är koldioxid och vatten 

- När människan i rapid takt förbränner fossila bränslen ökar också andelen koldioxid i 
atmosfären 

- Vid frånvaro av förbränning av fossila bränslen blir andelen koldioxid i atmosfären 
förhållandevis jämn då växter tar upp den koldioxid som bildas vid förbränning och 
förmultning av organiska material ( för att sedan bilda nya organiska material). Detta 
kan benämnas som kolets kretslopp 

- För växthuseffekten är förbränning ett centralt begrepp 
- Varken materia eller energi försvinner, det omvandlas. 
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Bilaga 2 
 
Observation av lektion 1 
Den första lektionen fokuserade kunskap om atomer och molekyler samt förbränning av 
stearinljus. Lektionen var upplagt som klassisk katederundervisning (läraren pratar, eleverna 
räcker upp handen och svarar på frågor). Atomläran innefattade en historisk genomgång från 
Demokritos tid. Läraren pratade om atomer och molekylers betydelse för att förklara fenomen 
i naturen. Läraren pratade om hur vetenskapsmän beskriver atomer och molekyler, talade om 
dess rörelse. Det brinnande ljuset introducerades och en förklaringsmodell med atomer och 
molekyler erbjöds. Läraren definierade stearinet som bränsle för ljuset. Eleverna upplevdes 
som ovana i en situation där läraren pratar en längre tid, lektionen kortades därför ned till ca 
30 minuter.  
 
Observation av lektion 2 
Den andra lektionen fokuserade kunskap om cellandning hos djur. Läraren kopplar till 
förbränningen av stearinljus. Läraren beskriver hur maten bryts ned till socker. Läraren 
poängterar skillnader och likheter mellan förbränning av stearinljus och cellandning. 
Restprodukten, dvs. koldioxid och vatten nämns som lika vid förbränning av stearinljus och 
förbränning av glukos i cellerna. Som konkret exempel visar läraren hur det bildas fukt på en 
glasruta vid utandning. Här bör nämnas att glukos inte nämns, läraren använder endast 
begreppet socker (glukos är druvsocker). Även denna lektion kortades ned då det planerade 
stoffet tog kortare tid att behandla än planerat. Lektionen tog ca 25 minuter. 
 
Observation av lektion 3 
Den tredje lektionen fokuserade kunskap om växter. Läraren berättar att blommor kan bygga 
sockerkedjor av koldioxid från luften och vatten från marken, växten gör sin egen mat. 
Läraren berättar hur växten också kan förbränna socker för att få energi till att växa. Läraren 
kopplar denna förbränning till de tidigare nämnda (stearinljus, cellandning hos djur och 
människor). Läraren visar en modell med molekyler vilken beskriver cellandning samt hur 
växter gör glukos. Läraren ritar transformationen på mikronivå (ritar atomer och molekyler) 
på tavlan. Även denna lektion kortades ned till ca 30 minuter då eleverna upplevdes O-
fokuserade i slutet.  
 
Observation lektion 4 
Den fjärde lektionen fokuserar förbränningsmotorn. Läraren lägger här stor vikt vid att först 
återkoppla till tidigare kontexter. Läraren berättar hur bränslet bensin förbränns i en bilmotor. 
Läraren tydliggör att det även här bildas koldioxid och vatten. Läraren berättar sedan om en 
skillnad mellan fossila bränslen och bränslen som etanol. Läraren diskuterar konsekvenser 
förbränning får för växthuseffekten. Därefter får eleverna skriva och rita en framtidsvision. 
Denna lektion planerades om vilket gjorde att den tog 30 minuter att genomföra. 
 
Observation lektion 5 
Den femte lektionen inleds med en kort presentation av två filmer som ska visas. Några svåra 
ord presenteras och förklaras för att filmerna ska bli lättare att förstå. Exempelvis förklaras 
ordet kolhydrater (det ord läraren i övrigt i undervisningsserien använder för bränslet i 
cellerna är socker) . Eleverna tittar på två filmer, en kort om atomer samt en om hur växter 
och djur andas. Därefter diskuterar läraren kort med eleverna vad dom har sett, poängterar  
vad som behövs för förbränning samt restprodukter efter förbränning. Den första filmen var 
ca tre minuter lång och den andra var 30 minuter. Totalt tog lektionen 40 minuter. 
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Observation lektion 6 
Den sjätte lektionen kan ses som en sammanfattningslektion där läraren tar upp det som efter 
vår reflektion hittills fattats. Läraren tydliggör ytterligare och repeterar hur växten gör socker, 
fossila bränslen och temperaturer vid förbränningar. Skillnader och likheter mellan olika 
förbränningar repeteras ytterligare. Lektionen tog 40 minuter. 
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Bilaga 3 
 
Sammanfattning Video 
 
Som introduktion berättar Mikael att det som vanligt är förbränning vi ska prata om under 
lektionen. Mikael nämner kolbaserade bränslen och säger att det bränslen vi tidigare pratat 
om, etanol, bensin, socker i cellerna, och stearin, alla är kolbaserade.  
 
Daniel börjar prata om ljuset. Nämner att vi eldar ljus för  att få värme och ljus. Daniel drar 
paralleller till att vi förbränner socker i cellerna. Det som behövs mer för en förbränning är 
syre. Ett kolbaserat bränsle förbränns. Daniel pratar sedan om växten, att den också 
förbränner socker för att frigöra energi. Daniel förklarar sedan förbränningsmotorn med hur 
bränsle antänds så att kolven rör sig, energi frigörs. Daniel sammanfattar sin korta föreläsning 
med att nämna de kolbaserade bränslena igen. Säger sedan att det finns lagrad energi i de 
kolbaserade bränslena som frigörs till rörelseenergi och värme.  
 
Fråga 1 
M: fråga ett är...jag läser högt.."i de förbränningar vi pratat om förbränns det kolbaserat bränsle 
tillsammans med syre, bränslet och syret byggs då om till koldioxid och vatten....men vid 
förbränningen sker också något mer, vad?  
är det ett ozon,  
kryss kaniner,  
eller är det lagrad energi frigörs och blir rörelseenergi och värme?" 
 
Micke berättar om at man kan beskriva förbränning med hjälp av atomer och molekyler. 
Micke visar en modell av en kolatom, C. Micke berättar en atom inte egentligen är så stor 
eller ser ut som den gör, drar en parallell till hur många atomer det ryms i en vattendroppe. 
Mikael beskriver atomer som grundämnen som bygger upp allt, säger sedan att en kolatom 
beskrivs lika universellt. Mikael visar och säger sedan att flera atomer bundna till varandra är 
en molekyl. En syrgasmolekyl innehåller två syreatomer, vi utandas molekylen koldioxid. 
 
Fråga 2 
D: vilken alternativ om våra modeller av naturen stämmer med det gemensamma språket som micke 
prata om?  
är det ett, grundämnet väte är själv en molekyl,  
eller är det kryss en atom är ett grundämne, flera atomer bundna till varandra kallas för molekyl, 
eller är det två koldioxid är bara en atom 
 
Daniel säger att vi har pratat om stearinljuset som är uppbyggt av bränslet stearin. Det finns 
en annan typ av ljus, parafinljus. Daniel berättar att stearin tillverkas av grisfett och är ett 
biologiskt bränsle, gjort av döda grisar. Daniel skriver och pratar sedan om parafin som ett 
oljebaserat bränsle. Olja måste människan borra efter långt ner under jordskorpan och olja 
kommer från döda skalbaggar och andra djur som dött och pressats ihop för flera miljoner år 
sedan. Daniel ritar kolkedjor och säger att de inte riktigt ser ut som man skulle rita kolkedjor 
för bränslena precis. Daniel säger att kolkedjerna är lika och därför blir restprodukterna vid 
förbränning lika, mestadels koldioxid och vatten. Daniel berättar om skillnader mellan 
bränslena. När stearin förbränns bildas lika mycket koldioxid om grisen bryts ned som om 
man eldar stearin. När olja förbränns bildas koldioxid som inte bildats om oljan stannat nere i 
jorden.  
 
Fråga 3 
M: vad är det för skillnad mellan förbränning av stearinljus och parafinjus?  
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Är det ett, det är olika bränslen i de olika förbränningarna, när stearin förbränns blir det lika mycket 
koldioxid i luften som det blivit om grisen ätits upp av bakterier, nedbrytare eller människor....Men när 
man förbränner bränslet parafin blir det koldioxid som inte skulle kommit ut i luften om oljan stannat i 
jordens inre.  
Eller är det kryss det blir bara koldioxid i luften om man förbränner parafin.  
Eller är det två, det blir bara vatten i luften om man förbränner stearin 
 
Micke pratar sedan om var i kroppen vi förbränner socker, hur vi tar upp socker från maten. 
Micke säger att förbränning av socker i kroppen sker i cellerna och kallas cellandning. Micke 
berättar att cellerna förbränner och temperaturen i kroppen blir 37 grader, om cellerna 
förbränner mer måste kroppen kylas ned med svett.  
 
Fråga 4 
D: ja fråga fyra. vad är likadant och vad skiljer sig mellan förbränningen i cellerna och förbränningen 
av ett stearinljus?  
ett, bränslena är kolbaserade i både cellerna och stearinljuset men de är olika varmt,  
kryss när sockret förbränns i cellerna blir det klor....men i stearinljuset blir det bara svavel,  
två i cellerna blir det 800 grader men när stearinljuset brinner blir det kallare.  
 
Daniel frågar vad som är så häftigt med växter, de gör sin egen mat. Daniel visar med på en 
fikus hur växten tar upp vatten som den gör syrgas av. Daniel visar med kroppen hur vi andas 
in syrgas och ut koldioxid som växten (i det här fallet fikusen, visar på bladen) behöver för att 
bygga sockerkedjor. Dessa sockerkedjor använder växten ibland, på natten i cellandning för 
att frigöra energi så de kan växa. Daniel säger att det är sockerkedjor växten bygger ihop för 
att göra starkare material till exempelvis stammen.  
 
Fråga 5 
M: ja, å frågan är....vad kan växten göra som inte människan kan? kan den ett, förbränna socker, 
kryss göra socker utav koldioxid som vi människor andas ut,  
eller kan den två resa till Thailand 
  
Micke berättar om att det finns en massa koldioxid som människor och djur andas ut, även till 
viss del växter. Växter tar in koldioxid och vatten och bygger sockerkedjor och syre. Syre 
andas människor och djur in. Mikael visar att när ett träd bryts ned så kan trädet bredvid ta 
upp koldioxid och vatten från nedbrytarnas förbränning. Koldioxiden och vattnet görs då om 
till socker och syre. Mikael ritar en oljeplattform. Olja används till uppvärmning och 
förbränningsmotorer. Micke frågar vad som blir vid förbränning, svaret blir koldioxid och 
vatten. Micke berättar att vi släpper ut mer koldioxid och vatten än träden bredvid kan ta upp, 
det förklaras med att olja förbränns. När det finns förmycket koldioxid och vatten i luften och 
solens strålar passerar molekylerna rör de sig snabbare, rörelse är värme och det blir varmare 
på jorden. 
 
Fråga 6 
D: Nästa fråga är, vad skiljer sig mellan förbränningen av bensin och etanol? Etanol kommer alltså 
från träden, växter.  
Ett det blir ingen koldioxid när man förbränner etanol,  
kryss det blir massor av koldioxid över i luften när man förbränner bensin och växterna orkar inte ta 
upp all koldioxid så det blir varmare här på jorden,  
eller två det är ingen skillnad mellan förbränningen av bensin och etanol. 
 
Lärarna berättar om frön och ärtor och kallar dem växtens barn. Fröna far ner i jorden och när 
de får kontakt med vatten börjar de gro. Mamma planta har packat fröet med socker så de har 
en matsäck, med socker kan fröet förbränna, få energi och växa. När växten får kontakt med 
solen börjar växten göra sin egen mat.  
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Lärarna visar en burk med ärtor och vatten, vid förbränning bildas koldioxid och vatten, alltså 
finns det koldioxid och vatten i burken. Om man sätter ett glas över ett ljus brinner det inte 
länge då glaset fylls med koldioxid och vatten, alltså brinner inte koldioxid och vatten. 
Lärarna försöker öppna burken och tända gasen som finns i burken, det går inte. När burken 
öppnats fylls burken med syre igen, en elev påpekar att ärtorna då kan fortsätta förbränna.  
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Bilaga 4 
 
Underlag för intervju 
 

- Känner eleven till vad ett bränsle är, kan användas till, exempel på bränslen? 
- Känner eleven till skillnader mellan olika bränslen? 
- Känner eleven till restprodukter vid förbränning? 
- Känner eleven till bränslet hos växten samt växtens förmåga att ”bygga upp sitt eget 

bränsle” (fotosyntes)? 
- Känner eleven till sambandet med att växten kan vara ett bränsle för oss? 
- Kan eleven ge en orsaksförklaring till varför det blir varmare på jorden? 

 
Samtalet utgår sedan från ett stearinljus som intervjuaren tänder 
 

- Kan eleven förklara händelseförloppet när ett ljus brinner? 
- Kan eleven urskilja bränsle, syrets roll och restprodukter? 

 
Eleven ges sedan möjlighet att förklara skillnader och likheter mellan olika begrepp och 
sammanhang som tagits upp. Intervjuaren frågar eleven om denne vill tillägga något. 
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Bilaga 5 
 
Intervju före, 1 
Elev 1F kopplar samman bränsle med bensin, kopplar inte samman att vi behöver bränsle i 
form av mat för att förbränna. Bränsle kan vara tex. vitamin, dvs. nånting som är viktigt för att 
kroppen ska må bra. Elev 1F beskriver till viss del skillnader mellan bensin och etanol. Eleven 
berättar vidare att ozonhålet påverkas av användningen av fossila bränslen, beskriver 
ozonhålet och växthuseffekten som samma sak och menar att när ”hinnan” minskar så blir det 
varmare på jorden. Generellt sett talar eleven om bränslen främst i samband med motorer och 
menar att det blir varmt på motorhuven eftersom att motorn rör sig, ju mer motorn rör den rör 
sig, destå varmare blir motorn. Eleven menar att det är blodet som håller kroppen varm och 
drar inga paralleller till förbränning i celler. 
 
Intervju före, 2 
Elev 2F beskriver bränsle som något som för bilen framåt. Bilar kan också föras framåt av 
solceller. Eleven beskriver avgaser som svart luft som kommer ut där bak. Eleven beskriver 
ett samband mellan att det blir varmt på huven och varmare när man kört fort för att motorn 
jobbar hårdare. Det viktigaste för människan är enligt eleven vatten för att vi inte ska törsta 
ihjäl. Eleven beskriver inte något samband mellan förbränning i kroppen och att händerna är 
varma, värme är istället något vi får utifrån. Eleven menar att växter behöver koldioxid som 
dom gör om till luft som vi människor behöver. Han menar att växternas bränsle är vatten.  
 
När stearin ljuset tänds menar eleven att det blir koldioxid när ljuset brinner. Eleven säger inte 
att ljusets bränsle är stearin. Ett samtal där eleven bidrar med sina egna erfarenheter av tv 
tittande och ”gasbubblor” (koldioxid i atmosfären) leder till att eleven resonerar angående 
lösningar till växthuseffekten. Exempelvis vill eleven skicka brandkåren till nordpolen och 
spruta isvatten och elda upp skog för att skogen kanske tycker om koldioxid. Hela 
resonemanget bygger dock på att eleven menar att människor och bilar och ljus släpper ut 
koldioxid.  
 
Intervju före, 3 
Elev 3F menar att bränsle är något som driver bilar, som för dem framåt. Han förklarar att 
bensinen blir till gas. Gasen blir sedan till frisk luft. Eleven menar att huven blir varm när man 
kört länge för motorn behöver värme. Eleven menar att man kan säga att vårat bränsle kan 
kallas mat och vatten. Eleven talar om hur syre behövs för att vi ska kunna leva. Eleven menar 
att vi är varma för annars skulle vi vara stela, det är blodet som smälter maten och maten 
behövs för att vi inte ska svälta.  
 
Intervju före, 4 
Elev 4F Menar att bränsle är till för att driva olika motorer framåt. Avgaserna som kommer ut 
från bilarna är luft. Eleven menar att motorhuven blir varm för att motorn kört. Eleven menar 
att bränslet för oss är mat och vatten, mest vatten. Eleven säger att vi från maten får syre och 
menar att vi är varma annars dör vi. Växternas bränsle är enligt eleven koldioxid och 
koldioxiden gör dom om till luft som vi kan andas. Eleven berör att växter producerar syre 
(vilket han tidigare nämnt att vi fick från maten) som vi behöver och att växterna tar emot 
koldioxid som vi andas ut. 
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Intervju före, 5 
Elev 5F säger att bränsle är bensin som behövs för att bilar ska kunna köra och menar att det 
bränsle som vi behöver är mat och vatten. Annars blir vi trötta. 
 
Intervju före, 6 
Elev 6F förklarar efter några frågor att bensin är något som driver bilar. Efter fler ställda 
frågor kommer eleven fram till att mat kan vara ett bränsle för människan. Eleven menar att 
om vi inte får bränsle i form av mat så blir vi hungriga. Vidare säger eleven att vi är varma för 
att vi svettas. Växter får enligt eleven sitt bränsle från marken och syre. Växter kan enligt 
eleven vara bränsle i form av bl.a. potatis som vi odlar. Eleven beskriver inte bränslet för 
ljuset som stearin, men utan luft kan ljuset inte brinna. Inte heller vi kan leva utan luft.  
 
Intervju före, 7 
Elev 7F säger att bränsle kan driva bilar. Även trä och olja kan vara bränsle. Enligt eleven 
omvandlas bensinen till gas som sedan blir luft. Motorhuven blir varm eftersom motorn rör på 
sig och varmare blir den ju mer man gasar. Människan är varm för att blodet är varmt. Eleven 
menar att växter behöver näring från jorden och vatten, näring är vitaminer från träd. Även 
solljus behövs. Eleven menar vidare att skillnaden mellan de olika bränslena, bensin, mat, 
växter är att de ger kraft på olika sätt. Med kraft menar eleven energi. Eleven beskriver vid 
ljusexperimentet att ljuset drivs av syre och veken, av det får man kraft (energi).  
 
Intervju före, 8 
Elev 8F menar att bränsle är det som behövs till bilar. Eleven tror att även vi behöver bränsle 
men vet inte vad. Eleven kan inte berätta varför vi är varma men tror att det har något att göra 
med att man har handskar på sig. Bränslet som växter behöver är jord, vatten och sol. Eleven 
beskriver inte att växter kan vara ett bränsle för människor. Eleven kan inte säga varför ljuset 
brinner eller vad som är bränslet, nämner inte heller att syre behövs för att ljuset ska brinna. 
 
Intervju före, 9 
Elev 9F menar att bränsle kan vara mat bensin och vatten. Eeven säger att huven kanske är 
varm för att den har varit på länge. Bränsle för oss kan vara vatten och luft. Eleven menar att 
sol och vatten är bränsle för växterna och säger sedan att även växter kan vara ett bränsle för 
oss. Likheterna mellan de olika bränslena är mat. Skillnaderna röken som kommer ut från 
bilarna och förstör miljön, deras mat är alltså sämre. Eleven säger att mat behövs för oss 
annars kan vi inte tänka. Stearinljuset får näring ifrån luften. 
 
Intervju före, 10 
Elev 10F kommer efter frågor om bilar behöver bränsle fram till att bränsle kan vara bensin. 
Därefter säger eleven att bränsle också kan vara mat. Generellt menar eleven att det som 
behövs för att något ska drivas, växa eller röra sig är bränsle (dvs. även vatten, jord, krydda 
etc). Eleven säger att stearinet försvinner när ljuset eldas och att stearinet håller uppe veken 
som brinner.  
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Intervju efter, 1 
Elev 1E anser at bränsle är exempelvis bensin, mat eller stearin för ljuset. Bränsle har man för 
att driva tillexempel en bil. Eleven säger vidare att man även behöver syre för att driva en bil 
men blandar ihop begreppen något, pratar också om koldioxid i samma betydelse. Eleven 
säger sig tro att motorhuven är varm när man kört eftersom motorn rör sig och rörelse är 
värme. Eleven säger att det som behövs förutom mat för oss är syre. Varma är vi för att vi rör 
på oss. Växternas bränsle är koldioxid och vatten, växterna tar in koldioxid och ut kommer ut 
syre som vi behöver. Det brinnande ljuset som visas för eleven behöver för att förbränna 
stearin och syre. När ljuset förbränns blir det koldioxid och vatten. Om det blir för lite syre 
slocknar ljuset. Eleven blandar ibland ihop begrepp gällande de olika förbränningarna, 
exempelvis så blandas koldioxid ibland ihop med syre.  
 
Intervju efter,  2 
Elev 2E säger att bränsle kan vara bensin, stearin, å i maten socker. Bränslena är till för att 
tillexempel driva bilen och för att vi människor ska orka. Utöver bränsle menar eleven att det 
behövs syre för att förbränningen ska fungera. Eleven menar att växtens bränsle är sol, vatten 
och jord. Det som är speciellt med växten är att den kan göra sin egen mat och växten kan 
vara bränsle för oss. Det brinnande ljuset kan fortsättar brinna för att det finns syre och stearin 
och om man skulle lägga en kopp på ljuset så skulle det i glaset istället bli koldioxid och 
vatten. Ljuset får då inget syre. 
 
Intervju efter, 3 
Elev 3E menar att bränsle kan vara stearin, bensin, socker för cellerna. Även etanol är ett 
bränsle. Bränsle används för att saker och ting ska fungera. Syre behövs också om något ska 
förbrännas. Eleven menar att vi är varma eftersom cellerna förbränner socker och syre. Ut 
kommer koldioxid och vatten. Sockret förbränns för att vi ska kunna röra på oss. Bränslet för 
växten enligt eleven är sockerkedjor som också kan bygga upp stammen av. Växten kan också 
vara ett bränsle för oss eftersom att vi äter växter. Med växthuseffekten menas enligt eleven 
att vi släpper ut för mycket koldioxid och vatten från bilarna, mer än växterna kan ta upp. Det 
blir för mycket koldioxid eftersom det inte var meningen att oljan skulle användas, den skulle 
ha stannat under jorden. Vid förbränning blir det koldioxid och vatten. Det kan vara en 
anledning till att det inte spelar någon roll om man låter en påse förmultna eller eldar upp den. 
För att ljuset ska brunna behövs det stearin och syre och om man sätter ett glas över ljuset 
skulle det bli koldioxid och vatten i glaset. Eleven följer snarare än styr ett resonemang om 
hur fasförändringar hos stearinet leder till att det tänder i lågan. Likheten mellan 
förbränningar är att det alltid blir koldioxid och vatten. 
 
Intervju efter, 4 
Elev 4E säger att bränsle är typ mat för cellerna och bensin är bränsle. Bränsle behövs för att 
man ska kunna röra sig. Eleven nämner inte att det behövs syre för att förbränning ska äga 
rum men ett brinnande ljus behöver syre och stearin. Eleven säger att växter kan göra sin egen 
mat och producera syre. Växterna kan också vara ett bränsle för oss eftersom att vi äter 
grönsaker. Det brinnande ljuset kan släckas genom att sätta en kopp över det, då hade det 
blivit fullt av koldioxid och vatten i koppen (vilket inte är stearin och syre som behövs för att 
det ska brinna). För att överleva behöver vi luft förutom mat. Det blir varmare på jorden 
eftersom solen lyser. Eleven beskriver till viss del att värme har att göra med rörelse.  
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Intervju efter, 5 
Elev 5 E säger att bränsle är olja för bilen och etanol, mat och vatten är bränsle för oss. Det 
som behövs förutom bränsle är luft. Eleven säger också att motorhuven blir varm när man 
kört eftersom molekylerna rör på sig. Växterna behöver bränsle i form av sol och vatten. 
Växterna kan vara ett bränsle för oss eftersom vi behöver syre. Vid ljusexperimentet så är det 
som sker att stearinet smälter och det behöver syre för att brinna. Det som bildas vid 
förbränningen är vatten.  
 
Intervju efter, 6 
Elev 6E säger att bränsle är socker för blommorna och vatten och mat för oss människor. I 
cellerna förbränner vi socker. Bränsle behövs för att få bilen att starta och för att musklerna 
ska växa. Eleven säger också att koldioxid kan vara ett bränsle och för bilar metanol 
Blomman behöver enligt eleven solljus och vatten för att kunna förbränna socker. Eleven är 
osäker på vad som behövs vid en förbränning och säger t.ex. att bilen behöver eld förutom 
bensin för att kunna förbränna. 
 
Intervju efter, 7 
Elev 7E säger att ett bränsle är något man kan förbränna med. Cellerna behöver socker för att 
förbränna. Bensin, etanol och stearin är också bränslen. Man förbränner bränslen för att man 
ska kunna fara fram eller röra sig. Förbränning ger krafter. Mer socker behövs för att röra sig 
fortare och mer bensin behövs för att bilen ska gå fortare. Bilar blir varma när de kör för att 
diesel eller bensin förbränns. Blomman gör sin egen mat och behöver koldioxid och syre för 
att förbränna. Eleven säger att dom förbränner koldioxid till syre och maten de gör av socker. 
Ljuset behöver stearin och syre för att kunna brinna och om man skulle stoppa ett glas på 
ljuset skulle det slockna, därför att det blir fullt av koldioxid och vatten i glaset. Det skulle 
inte vara något syre kvar. Enligt eleven blir det varmare på jorden eftersom vi använder 
ovänliga bilar som går på olja som lagrats nere i jorden. Det blir enligt eleven för mycket 
koldioxid och vatten, mer än växterna kan ta hand om. Det som skiljer etanol mot olja är 
enligt eleven att etanol kan vara träd som typ dog igår och koldioxid far till det närmaste 
trädet. Det blir koldioxid och vatten vid förbränningar. Det som skiljer de olika 
förbränningarna åt är att det är olika bränslen. 
 
Intervju efter, 8 
Elev 8E säger att ett bränsle är bensin, mat, eller stearin som är ett bränsle för ljuset. Socker är 
bränsle för cellerna. Det som behövs mer än ett bränsle är syre. Bränslet är enligt eleven till 
för att tillexempel köra bilen och då är bränslet bensin. Vi förbränner socker i cellerna för att 
röra på oss. Blommans bränsle är enligt eleven socker och de behöver syre. Växten gör syre åt 
oss. Växten behöver koldioxid och vatten. Enligt eleven behövs stearin och syre för att ljuset 
ska brinna, bränslet är stearin. Om man skulle sätta ett glas på ljuset skulle det bli koldioxid 
och vatten, fukt i glaset. Det blir varmare på jorden eftersom det är för mycket olja. Det som 
skiljer blomman från de andra ”arenorna för förbränning” är att växten kan göra sin egen mat 
och vi måste laga våran. 
 
Intervju efter, 9 
Elev 9E säger att bränsle är bensin och etanol. Mat är människans bränsle. Det som behövs 
förutom bränsle vid förbränning är syre. Bränsle är till för att driva något framåt. Bilen 
behöver bränsle för att det är små explosioner som gör att huven blir varm. Människor är 
varma för att vi äter. Växter behöver bränsle i form av vatten, sol och koldioxid. Det som är 
häftigt med växterna är att de gör sin egen mat. Ljuset brinner för att det finns stearin och 
syre. Om ett glas stoppats på ljuset skulle det bli koldioxid och vatten. Det skulle släckas för 
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att det sinte skulle få nåt syre. Vid all förbränning bildas koldioxid och vatten. Eleven säger 
att växthuseffekten antagligen är att koldioxid från motorn som far upp i luften och bildar 
någon slags grej. 
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