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Abstrakt 
Med utgångspunkt i variationsteorin valde vi ett naturvetenskapligt lärandeobjekt (materians 
egenskaper) och genomförde en så kallad Learning study. Elevernas förståelse av 
lärandeobjektet före och efter undervisning har undersökts med hjälp av intervjuer. Elevernas 
lärande har jämförts med de möjligheter som erbjudits i den videofilmade undervisningen. 
Två klasser i skolår fem har deltagit i studien. Efter genomförd undervisning i den första 
klassen analyserades lärandet med avseende på specifika kritiska aspekter. Med utgångspunkt 
i detta utformades undervisningen för den andra klassen. Resultatet visar att elevernas 
uppvisade förståelse står i direkt relation till hur de kritiska aspekterna behandlades i 
undervisningen.
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1 Inledning 
Under vår utbildning på Luleå tekniska universitet har vi vidareutvecklat våra kunskaper och 
vårt intresse för naturvetenskap. Intresset för variationsteorin har växt fram. Vi är inriktade 
mot de tidigare skolåren och ser vi det som en stor utmaning att erbjuda de yngre eleverna en 
naturvetenskap som kan ligga till grund för ett livslångt lärande, samt fånga elevernas 
engagemang och intresse.  
 
Tanken med denna C-uppsats är att det ska komma till användning i vårt framtida arbete som 
lärare. Dels för att det stärker och fördjupar våra ämneskunskaper inom No-ämnena, men 
även för att det utvecklar vår förmåga att möta våra kommande elever. Som blivande lärare så 
måste vi ha förmågan att kritiskt kunna granska oss själva, vilket är vår avsikt att göra i denna 
uppsats. Detta är något som vi kommer att ta med oss till vårt framtida yrke, då man alltid kan 
förbättra sin lärarroll.  
 
I denna C-uppsats har vi studerat hur elevers uppvisade förståelse förhåller sig till de 
möjligheter som vi har erbjudit genom vår undervisning.  
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2 Bakgrund 
Det finns olika teorier om hur elever tillägnar sig kunskap. Dessa teorier försöker finna svar 
på frågorna: Vad är kunskap? Hur och var bildas den? Kan kunskap överföras från person till 
person? Kan kunskap överföras mellan olika sammanhang? 

2.1 Konstruktivism 
Den moderna konstruktivism som finns idag härstammar från den schweiziske filosofen Jean 
Piaget. Han står för individuell konstruktivism, då kunskap konstrueras inom individen. 
(Stensmo, 1994) Den ryske psykologen Lev S. Vygotsky representerar social-
konstruktivismen, då elever lär i samspel med andra (Säljö, 2000). 

2.1.1 Individuell konstruktivism 
Individuell konstruktivism är dualistisk, vilket innebär att individen är åtskild från världen 
eller det som ska förstås. Kunskapen konstrueras enligt denna teori inom individen. 
 
Att konstruera kunskap är en aktiv process som pågår hela tiden eftersom människan av 
naturen är nyfiken och vill förstå sin omgivning. Jämvikten rubbas då människan, driven av 
sin nyfikenhet, hamnar i situationer som hon inte förstår. Individen konstruerar då ny kunskap 
och jämvikten återställs. Denna process slutförs aldrig utan är hela tiden föränderlig. 
(Stensmo, 1994) När jämvikten störs kan lärandet sporras, läraren kan då stimulera eleven till 
ett ökat intresse. Om en elev formar en teori om utgången av ett experiment och det visar sig 
att elevens teori inte stämmer överens med vad som händer i experimentet kan detta leda till 
att lärarens förklaring blir av ökat intresse för eleven. (Andersson, 2001) Lärandet är ett 
samspel mellan assimilation och ackommodation, enligt Piaget. Assimilation är när individen 
själv kan passa in nya erfarenheter med det denne redan känner till och skapar då sitt eget 
lärande. När assimilation inte fungerar skapas en obalans mellan det yttre och det inre. 
Individen måste då finna ett nytt sätt att se det som denne kommit i kontakt med, då krävs 
ackommodation. Det leder till ett nytt sätt för individen att se på sin omgivning, det gamla 
sättet att se på det får en ny innebörd i samspel med den nya kunskapen. På så sätt upprätthålls 
jämvikten mellan det inre och yttre. (Egidius, 1999)  
 
När läraren har förstått elevens sätt att strukturera sitt tänkande gäller det för läraren att skapa 
möjligheter för eleven att nå ett korrekt vetenskapligt tankesätt. Enligt konstruktivismen blir 
lärarens uppgift att lyssna på eleven och försöka förstå dennes föruppfattning om ämnet, den 
ligger till grund för den nya tankestruktur som eleven ska bygga sin kunskap på. (Claesson, 
2002) 

2.1.2 Social konstruktivism 
I socialkonstruktivismen är det inte elevens tankesätt som är i fokus, utan det är miljön runt 
eleven (kulturen, kommunikationen och sammanhanget) som är det centrala (Claesson, 2002).  
Vygotsky koncentrerar sig på en social konstruktion av kunnande. Med detta menar han att 
individens mentala utveckling endast kan förstås som ett samspel med den sociala 
omgivningen. Naturvetenskap utgörs av socialt konstruerade begrepp och teorier som 
exempelvis atom, molekyl. Eleverna kan inte själva upptäcka dessa, som de exempelvis kan 
se att magneter attraheras/repelleras av varandra. För att kunna upptäcka och få en förståelse 
för dessa begrepp så måste de vara tillsammans med människor som använder dessa då de 
löser problem, förklarar, diskuterar och så vidare. Här behövs då både social stimulans och 
elevens egna aktiva bearbetning av dessa begrepp för att eleven ska kunna tillgodogöra sig 
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innehållet. (Andersson, 2001) Vygotsky menar att det vardagliga tänkandet växer uppåt och 
blir mer allmängiltigt och systematiskt, medan det vetenskapliga tänkandet möter det 
vardagliga då det växer neråt mot elevens erfarenhet. På så sätt fylls det med innehåll. De 
vetenskapliga begreppen tydliggörs mer om de tillämpas på vardagliga fenomen och därmed 
utmanar det vardagliga tänkandet. Vygotsky poängterar att det gäller att få elevernas 
tankebanor att gå mellan vardagligt och vetenskapligt. (Andersson, 2001)  
 
En central del i Vygotskys teori är de närmaste utvecklingszonerna, där samspelet med andra 
spelar en avgörande roll för kunskapsinhämtande. Utvecklingszonerna innebär avståndet 
mellan två bestämda verksamheter inom samma område, där den ena är känd för den som lär. 
Denne kan vistas i verksamheten och utföra den utan hjälp. Den andra kan den som lär utföra 
i samspel med andra, för att sedan kunna utföra och vistas där själv. (Stensmo, 1994) Eleverna 
skall alltid möta en svårighetsgrad som ligger lite över den nivå de själva befinner sig på. 
Läraren måste således vara medveten om vilka förkunskaper eleven har samt vilka språkliga 
färdigheter som denne besitter. Läraren måste även se till lärostoffets innehållsmässiga och 
språkliga svårighet då han/hon planerar undervisningen. (Bråten, 1998)  
 
Vygotsky såg språket som ett viktigt redskap för människan, han menade att för barnet så är 
inte det svåra att lära in ljud utan att lära sig de begrepp som de enskilda orden refererar till. 
Begrepp är det som representerar exempelvis hur allt runt omkring oss hänger samman och 
vilka förhållanden de har till varandra. Det är språket som ger oss möjligheten att 
kommunicera med varandra. Språket har även gett oss möjligheten att kunna kommunicera 
med tidigare generationer samt att kunna kommunicera med kommande generationer. 
Människans liv kan härmed ses som en kommunikativ tillvaro. (Bråten, 1998) Claesson 
(2002) drar en koppling mellan språkets betydelse för lärande och vad människor i olika 
miljöer har för kunskaper. Hon menar att om en sibirisk bonde skulle sätta sig på tåget till 
Moskva skulle han antagligen känna sig bortkommen och inte riktigt veta hur han ska bete sig 
i storstaden och han vet kanske inte vad det han ser runt omkring sig heter. Hon poängterar att 
den sibiriska miljön och människorna där har skapat de kunskaper bonden har och detta 
avspeglar sig då även i hur bonden tänker.(Claesson, 2002) 

2.2 Sociokulturella perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt ur Vygotskys idéer (Säljö, 2000). Enligt 
det så lär barn i samspel med andra olika saker i olika miljöer.  
 
Säljö (2000) menar att kunskap tillägnar vi oss i olika typer av miljöer. Skolan ses som en 
miljö medan familjemiddagar, vistelse på fritidsgården är andra typer av miljöer. Lärande sker 
i alla sammanhang där det finns ett samspel mellan människor. Det finns i varje mänsklig 
verksamhet en möjlighet att eleven tar med sig någonting som han/hon kommer att använda i 
en annan situation. Kunskaper förnyas och återskapas om och om igen i samhället. Lärande 
handlar om vad individer och kollektiv tar med sig från olika sociala situationer och använder 
i kommande situationer. Säljö (2000) skriver att människan bara lär det som den behöver lära. 
Man lär sig olika saker i olika kulturer och i olika sammanhang. Människan använder sig av 
redskap så som språkliga/intellektuella eller fysiska så kallade artefakter (exempelvis 
grävskopa, traktor, miniräknare) då hon agerar och förstår omvärlden. Det är genom 
kommunikation som dessa redskap skapas och förs vidare. Säljö (2000) påpekar att 
människan inte kan undgå att lära, frågan är bara vad som lärs? Det är genom kommunikation 
som barnet blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Genom att barnet hör vad andra pratar 
om och hur dessa ser på världen så blir det uppmärksamt på vad som är intressant och vad 
som är av värde att urskilja. Att exempelvis kunna skriva innebär oftast att man klarar av en 
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kommunikativ praktik och denna innehåller för det mesta även fysisk verksamhet. (Säljö, 
2000) 
 
Säljö (2000) påpekar att det inte är rimligt att ett barn med hjälp av sin egna aktivitet får 
abstrakta kunskaper, exempelvis vetenskaplig. Kunskapen finns inte i händelserna eller i 
objekten utan i människans beskrivningar och analyser av dem, vilket innebär att den inte är 
så lätt att upptäcka. (Säljö, 2000) 
 
Världen fungerar i många avseenden olika i olika miljöer. I ett sociokulturellt perspektiv är en 
slutpunkt på mänsklig utveckling orimlig. Detta eftersom redskapen hela tiden förändras och 
blir bättre, vilket innebär att människans kunskaper och intellektuella förmåga hela tiden 
utvecklas och förändras. (Säljö, 2000) 

2.3 Variationsteori 
En av fenomenografins grundare är Ference Marton. Variationsteorin har sina rötter i 
fenomenografin. Fortsättningsvis kommer vi att benämna det som variationsteori och inte 
särskilja dessa. Marton och Booth (2000) påpekar att det finns olika sätt att lära sig på. Om en 
elev kan göra något på ett visst sätt och det anses vara bättre, då har den eleven lyckats 
urskilja det som krävs för att se det på det sättet. Lärarens uppgift blir att genom sin 
undervisning erbjuda andra elever samma möjlighet att se samma sak på samma sätt. Marton 
och Booth (2000) menar att man inte kan hitta 40 olika förståelser hos 40 olika elever, utan ett 
fåtal särskilda sätt att se och resonera kring samma sak. (Marton & Booth, 2000) Med 
elevernas förståelse menas det som kan urskiljas att eleverna erfarit av lärandeobjektet, det 
vill säga på vilket sätt de ser och uppfattar det (Vikström, 2005). 
 
Vår medvetenhet ändras aktivt i varje ny situation utifrån våra tidigare erfarenheter (Marton & 
Tsui, 2004). Detta innebär att elevens tidigare kunskap alltid ligger till grund för en 
fördjupning och breddning av förståelsen för ett specifikt lärandeobjekt. Det kräver att läraren 
utgår från elevernas tidigare erfarenheter. (Carlsson, 2002) Marton och Morris (2002) skriver 
att det som eleverna egentligen erfar, med andra ord lär sig, är vad de fokuserar på och då 
vilka aspekter av lärandeobjektet som de urskiljer. I varje situation är vi medvetna om olika 
saker, men inte vid samma tid och vid samma tillfälle. Vissa saker är mer centrala, det är dem 
som vi uppmärksammar, medan andra saker står i bakgrunden. Vårt medvetande är dynamiskt 
och ändras hela tiden. Det innebär att saker som vi tidigare inte varit medvetna om, kommer 
till vårt medvetande, vilket gör att vi blir medvetna om fler eller olika saker vid samma 
tillfälle. Saker som är centrala för oss kan bli relaterade till varandra. Vad eleverna erfar är en 
synonym till vad som uppenbarar sig i deras medvetande och vad eleven blir medveten om 
beror då på hur eleven upplever situationen. Marton och Morris (2002) poängterar att det är 
genom variation som elever kan urskilja kritiska aspekter. Olika former av variation gör det 
möjligt att lära sig olika saker. (Marton & Morris, 2002) För att en elev ska kunna veta vad 
något är eller inte är måste en variation av den kritiska aspekten synliggöras. Till exempel för 
att en elev ska veta att ett rött äpple är ett ”äpple” så krävs det att denne inte bara har stött på 
gröna äpplen, utan upplevt en variation av färger på äpplen. (Vikström, 2005) 

2.3.1 Kritiska aspekter 
Marton och Morris (2002) förklarar en kritisk aspekt som: “A “critical feature” is a feature of 
the object of learning which is necessary for a particular meaning to appear in the learner’s 
awareness.” (Marton & Morris, 2002, s.36) De kritiska aspekterna som lyfts genom variation, 
behandlas ur ett flertal olika perspektiv. Marton och Tsui (2004) skriver att det viktigaste för 
eleverna är vad som verkligen uppenbaras för dem, vilka aspekter av lärandeobjektet de 
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uppfattar och fokuserar på. Det bästa är givetvis om eleverna fokuserar på de av läraren 
avsedda kritiska aspekterna, vilket innebär att de lär vad läraren avsåg att lära ut. (Marton & 
Tsui, 2004) Marton och Tsui (2004) skriver att: 
 

 If we are interested in how students learn to see certain things in certain ways, we must ask our selfs 
what critical features of the object of learning students can possibly discern in a particular classroom 
situation. (Marton & Tsui, 2004, s.39) 

2.3.2 Lärandeobjekt 
”The object of learning”, lärandeobjektet, är vad och hur eleven förstår innehållet i ”The 
intended object of learning”, det tänkta lärandeobjektet. Det är i sin tur det som läraren avser 
att eleverna ska lära sig. ”The space of learning”, läranderummet är där den fysiska lektionen 
äger rum. Där får läraren möjlighet att hjälpa eleverna med att urskilja de kritiska aspekterna 
genom variation. Det är med variationens hjälp som läraren öppnar läranderummet för eleven. 
Vad eleverna har för förkunskaper med sig samt lärarens kunskaper är vad som begränsar 
möjligheterna till vad läraren kan erbjuda eleverna i läranderummet. ”The enacted object of 
learning” är iscensättandet av lärandeobjektet, vilket erhålls av lärare och elever i lärande-
rummet. Men vad eleverna i själva verket lär sig är en annan fråga. ”The learnt object of 
learning” är det av eleverna erfarna lärandeobjektet. Ofta är det så att läraren måste agera 
spontant i läranderummet vilket resulterar i att den planering läraren i förväg hade om 
lektionens utförande ändras utan att läraren egentligen är medveten om det. Även om läraren 
lyckades fokusera på lärandeobjektet på det sättet han/hon planerat så kan man inte säga att 
det kommer att bli det varje enskild elev erfar. Marton och Morris (2002) poängterar att det är 
viktigt att läraren är medveten om att det ofta är ett glapp mellan vad läraren avsåg att lära ut 
och resultatet av vad eleven lärde sig. Det läraren måste lyckas med är att skapa variation som 
är relevant för att eleverna ska kunna urskilja de kritiska aspekterna och på så sätt erfara 
lärandeobjektet på det sätt läraren avser. (Marton & Morris, 2002) “In the analysis of the 
lessons, it is important to describe what variations relevant to the object of learning are 
created and how these variations are created.”(Marton & Morris, 2002, s.77)  
 

To be aware of certain aspects of the object of learning implies that these aspects come into fore of 
the learner’s awareness, or we can say, they are discerned by the learner. To understand, see or 
experience the object of learning in a certain way implies that certain aspects are discerned – they are 
held in the focal awareness simultaneously. Thus, a certain meaning requires the simultaneouse 
discernment of certain aspects of the object of learning. To be able to learn something, you must 
experience that which is learned in a certain way. So, for every object of learning there are critical 
features that must be discerned at the same time. (Marton & Morris, 2002, s.33) 

2.4 Styrdokument 

2.4.1 Lpo94 
Lpo94 säger att:  
 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola… 
– känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga… 
kunskapsområdena, (Lpo 94, s.10)  

 
Genom att erbjuda elever en förståelse för grundämnen, samt att det är vad allt är uppbyggt 
av, så ger man dem en grund att stå på inom naturvetenskapen. För att de ska kunna få denna 
förståelse måste de även känna till atomer och molekyler, samt skillnader och likheter mellan 
dessa begrepp. Vi tror att om de har denna grund så kan man erbjuda elever en bättre 
förståelse för naturvetenskap, samt fördjupa och bredda denna. I den nationella utvärderingen 
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2003 som gjordes bland år 9 elever fann forskare att elever ganska väl vet att atomer finns i 
kemisalens burkar och flaskor. Men många av dem vet inte att de är byggstenar i all materia. 
Att veta vart atomer förekommer och vart de inte förekommer hör till ett grundläggande 
atombegrepp. Även utvärderingar gjorda 1992 och 1995 visar på att elever inte har ett 
grundläggande atombegrepp. (NU-03) 

2.4.2 Kursplanen i Kemi 
Några av de strävansmål som står i kursplanen i kemi är: 
 

Skolan skall i sin undervisning i kemi sträva efter att eleven  
beträffande natur och människa
– utvecklar kunskap om grundämnen… 
– utvecklar kunskap om omvandlingar vid kemiska reaktioner, 
– utvecklar kunskap om atomens byggnad och kemisk bindning som förklaringsmodell för kemiska 
processer,  
– utvecklar förståelse av materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp och spridning, 
(Kursplanen i kemi) 

 
Att erbjuda elever kunskap om grundämnen är med andra ord något som borde eftersträvas i 
undervisningen. Samt att atomer och molekyler inte kan försvinna, utan bara flytta på sig och 
kombineras på olika sätt. Kursplanen i kemi säger att de mål som eleven skall ha uppnått i 
slutet av det femte skolåret bland annat är att: 
 

Eleven skall  
beträffande natur och människa
– ha kunskap om begreppen fast och flytande form, gasform samt kokning, avdunstning, 
kondensering och stelning, 
– känna till några olika slags blandningar och lösningar, (Kursplanen i kemi) 

 
Ett grundläggande materiabegrepp är en förutsättning för att eleverna ska ha en bra grund att 
stå på inom naturvetenskapen. Detta innebär att de har en förståelse för vad ett grundämne är, 
vad en atom är samt vad en molekyl är. Eleven bör även kunna se skillnader och likheter 
mellan dessa. Om eleven inte vet vad en molekyl är samt skillnaden mellan en atom och en 
molekyl hur ska han/hon då kunna förstå en fasförändring?   

2.5 Tidigare forskning 

2.5.1 Tidigare forskning kring materia och barns förståelse för natur-
vetenskapliga begrepp 

Några som forskat kring hur elever tänker kring ekologiska processer är Helldén & Solomon 
(2004). Deras studie visar på att eleverna håller kvar vid vad de tidigare sagt och sina tidigare 
tankar år efter år. Ytterligare forskare som kommit fram till samma resultat är Champayne et 
al. och Smith och Lott. Liknande resultat finner man i Ausubel’s cognitive psykology. 
(Helldén & Solomon, 2004) 
 
Då elever tidigt lär sig använda ett vetenskapligt språk om vardagliga fenomen tycks det 
stimulera deras förståelse för vetenskapliga begrepp. (Eskilsson, 2001) Elever överför de 
makroskopiska egenskaperna av materian till det mikroskopiska planet. Till exempel om bly 
kan plattas ut så kan blyatomerna plattas ut. (Eskilsson, 2001) (Renström, 1988) (http://na-
serv.did.gu.se/nordlab) 
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Elever kan anse att atomer och molekyler inte är materia då de inte syns och inte går att väga. 
(Andersson, 2001) (Eskilsson, 2001) (Renström, 1988) (Driver m.fl., 1994) Många elever har 
även svårigheter med att skilja på material, materia samt substans (Eskilsson, 2001). Elever 
kan förklara atomer och molekyler som om det vore russin i en kaka. Vilket i sin tur innebär 
att det fortfarande finns materia runt russinen (Renström, 1988). 

2.5.2 Tidigare variationsteoretisk forskning 
Tidigare variationsteoretisk forskning visar på att elever resonerar på ett fåtal olika kvalitativa 
sätt kring samma lärandeobjekt, vilka kan ordnas hierarkiskt. Den visar även på en tydlig 
koppling mellan det som undervisningen erbjuder eleverna och det de lär. (Renström, 1988) 
(Carlsson, 1999) (Carlsson, feb 2002) (Vikström, 2005) 
 
I den variationsteoretiska studie som Vikström (2005) genomförde såg hon att det var möjligt 
för väldigt unga elever att utveckla sin förståelse för abstrakta och komplexa biologiska 
processer om den möjligheten erbjuds i skolan. De möjligheterna är i sin tur beroende av 
lärarens kompetens och då speciellt den kompetens som krävs för att skapa olika former av 
variation i relation till de kritiska aspekterna av lärandeobjektet. (Vikström, 2005) 
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3 Syfte 
Syftet är att studera hur elevers förståelse av ett naturvetenskapligt lärandeobjekt (materians 
egenskaper) förhåller sig till de möjligheter undervisningen erbjudit. 
 
– Vilka kritiska aspekter hos lärandeobjektet är möjliga för eleven att urskilja? 
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4 Metod 

4.1 Metodologi 

4.1.1 Intervju  
Vi valde att använda intervju som metod då vi såg större möjlighet att ta reda på hur elever 
resonerar och hur de erfarit lärandeobjektet då möjlighet att ställa följdfrågor finns. Denna 
möjlighet hade vi inte fått om vi exempelvis valt enkäter.  
 
Enligt Doverborg & Pramling (1995) är det viktigt att en lugn plats väljs ut som intervjuerna 
ska hållas på, detta för att barnet ska ha en möjlighet till att koncentrera sig och inte tappa 
intresset. För att hålla kontakten med barnet som intervjuas så är det viktigt att man sitter 
mittemot varandra, för att kunna ha ögonkontakt då det bidrar till ett intresse. (Doverborg & 
Pramling, 1995) Intervjuerna genomförde vi på en för eleverna känd plats, ett grupprum, där 
kunde vi stänga dörren och sitta ostört.  
 
Det är stora fördelar med att spela in intervjuerna på band då det är omöjligt att hinna 
anteckna allt barnet säger ordagrant samtidigt som samtalet pågår. Det är även viktigt att hela 
intervjun är inspelad då man ska analysera den. Då har man det barnet faktiskt sagt att 
analysera och arbeta med och inte en tolkning som man får om man antecknar. Det är viktigt 
att intervjuaren ser till att bandspelare finns på plats och kännedom finns hur den fungerar 
innan intervjuerna börjar. (Doverborg & Pramling, 1995) För att kunna analysera det av 
eleverna erfarna lärandeobjektet spelade vi in intervjuerna på band. Fickbandspelaren, som vi 
använde oss av, hade provats ett antal gånger innan för att vi skulle vara säkra på hur den 
fungerade.  
 
Om ett annat material används så ska även det finnas på plats. Har man lyckats skapa en 
relation till barnet är chansen större att det delar med sig av sina tankar. Har man inte lyckats 
få en bra kontakt med barnet så spelar det ingen roll hur bra förberedd intervjun är. 
(Doverborg & Pramling, 1995) Vid efterintervjuerna använde vi även artefakter vilket vi fick 
inspiration till genom det sociokulturella perspektivet. Säljö (2000) menar att människan 
använder sig av artefakter för att kunna förstå sin omvärld (Säljö, 2000). 
 
Eftersom Lina tidigare haft verksamhetsförlagd utbildning i dessa klasser så höll hon i 
förintervjuerna då det redan fanns en relation till eleverna. Vid efterintervjuerna så intervjuade 
Lina de elever som Stina haft lektion med och tvärtom. 
 
För en ovan intervjuare kan vara lämpligt att ha med sig ett lagom stort frågeunderlag till 
intervjun där möjliga frågor finns med att ställa till intervjudeltagaren. Thomsson (2002) 
poängterar att då man är två intervjuare och en intervjudeltagare så uppstår en maktposition 
för intervjuarna. Men Thomsson skriver även att två intervjuare kan ha lättare att 
uppmärksamma vad den intervjuade säger. (Thomsson, 2002) Vi valde att vara två intervjuare 
då den ena intervjuade och den andre observerade och antecknade gester, mimik med mera.  
 
Det är bra om inledningen på en intervju har startpunkt i en för barnet känd situation eller 
upplevelse. För att visa barnet hur viktigt det barnet säger är så ska det berättas att intervjun 
kommer att spelas in på band. Det ska även berättas för barnet vad samtalet ska handla om 
och varför. Detta för att skapa en bra samtalssituation. För att kunna bibehålla kontakten med 
barnet så är det viktigt att man lyssnar till det barnet säger. Intervjuaren visar även ett intresse 
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för vad barnet säger genom att nicka, humma, le och så vidare. Vad än intervjuaren ställer för 
frågor till barnet så är det viktigt att dessa frågor följs upp med följdfrågor samt att 
medvetenheten finns om vad man som intervjuare är ute efter. Vet man inte det så är det svårt 
att veta hur barnens svar ska följas upp. Som intervjuare så ska man vara aktiv i samtalet och 
ställa sådana frågor som uppmanar barnet att fortsätta prata, exempelvis: ”Hur menar du?” 
eller ”Nu förstod jag inte”. Man kan även upprepa det sista barnet sa och på så sätt lyckas få 
barnet att vidareutveckla sig. Under tiden intervjun sker så visar barnet även med gester och 
mimik vad det menar, därför är det viktigt att det antecknas. Ibland misslyckas man med att 
ställa de rätta följdfrågorna till barnet. Endera så kan man ha ställt frågan fel till barnet eller så 
tror man att barnet redan har sagt det den kan säga. Dessa misstag upptäcks oftast inte förens 
man lyssnar igenom intervjuerna. Då man är ovan så är de svårt att veta hur mycket barnet 
kan pressas och man nöjer sig oftast med det första svaret. (Doverborg & Pramling, 1995) 

4.1.2 Videofilmning 
För att kunna analysera det iscensatta lärandeobjektet valde vi att videofilma, detta för att 
kunna analysera det verkliga iscensatta lärandeobjektet och inte en observerande tolkning av 
det. Innan undervisningen och videofilmningen genomfördes i de båda klasserna skickades ett 
brev ut till föräldrar där vi bad om tillåtelse att filma deras barn i klassrummet. Brevet 
innehöll en talong som skickades tillbaka till oss med förälders underskrift, föräldrarnas 
skriftliga tillstånd krävs för att filma då eleverna är under 18 år. 
 
Enligt Heikkilä & Sahlström (2003) är det viktigt att den som filmar har klart för sig ur vilket 
perspektiv man ska göra det. Detta är av stor vikt när man väljer inspelningsteknik för att få 
en relation mellan det teoretiska intresset och den metod man använder vid inspelningen. 
Inspelningsteknik innefattar bland annat bildfokus, användning av kameramikrofonen eller 
externa mikrofoner, val av kamera med stativ eller handkamera ljudupptagningar. (Heikkilä & 
Sahlström 2003) Vi valde en handkamera då den för oss kändes mer avdramatiserad än en 
kamera på stativ. Då vi redan provfilmat med samma kamera i klassrumssituationen i vår 
förstudie och visste att ljudupptagningen var bra för vårt syfte använde vi oss inte av externa 
mikrofoner. Vårt fokus då vi filmade var den av oss agerande läraren. 
 
Pramling Samuelsson & Lindahl (1999) skriver att ”Den som börjar observera påverkar alltid 
det observerade sammanhanget.”. (Pramling Samuelsson & Lindahl 1999, s 34) Detta syftar 
då till att forskare påverkar det de ska observera i och med sin närvaro. Som lärare i skolan 
blir detta ett mindre problem eftersom läraren är en naturlig del av miljön i skolan. (Pramling 
Samuelsson & Lindahl 1999) Heikkilä & Sahlström (2003) poängterar att om man använder 
en handkamera och rör sig fritt, går eller springer, så är risken större att man drar till sig 
uppmärksamhet, än om man har en fast kamera på ett stativ. (Heikkilä & Sahlström 2003) 
Den som filmade stod på sidan av klassrummet mot väggen och rörde sig bara runt då 
eleverna var aktiverade. 
 
Användningen av video som insamlingsmetod har inte ett självklart tillvägagångssätt, utan det 
måste bestämmas av avsikten med studien. Valen av inspelningsteknik i förhållande till 
perspektivet på studien är det som i slutändan avgör vilka möjligheter man får att genomföra 
sina analyser. (Heikkilä & Sahlström 2003) 
 
Pramling Samuelsson & Lindahl (1999) hänvisar till en studie som gjorts på Tasmanien där 
videofilmning använts i syfte att lärarkandidater ska bli medvetna om sitt arbetssätt. Efter 
analyser av inspelningen blev resultatet att kandidaterna fick en ökad förståelse för hur barnen 
handlade. Ett annat projekt som Pramling Samuelsson & Lindahl (1999) presenterar hänvisar 
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till att efter videofilmning fick pedagogerna en ökad medvetenhet om sina egna handlingar. 
(Pramling Samuelsson & Lindahl 1999) 

4.1.3 Learning study 
”Learning study” har sitt ursprung i en japansk ”lesson study” men skiljer sig på så sätt att den 
är baserad på en teoretiskt ram nämligen variationsteorin. Inom variationsteorin definieras 
ordet ”learning” som en förändring av det dynamiska tillståndet av medvetenhet eller 
erfarande. Elever visar att de har lärt sig om de kan påvisa avancerad och bred uppfattning om 
lärandeobjektet i sig (Marton & Tsui, 2004). 
 
”Learning study” innebär att både de som genomför den, lärarna, och de som deltar i den, 
eleverna, ska lära sig från den (Marton & Ling 2007). I vår studie blir det att den ska lära oss 
som blivande lärare att hitta vägar till att möjliggöra lärandet för alla elever. 
 
Så här går en learning study till: 

1. Definiera ett lärandeobjekt och hitta de kritiska aspekterna som eleverna ska lära sig 
2. Undersöka vilken förkunskap som eleverna har. 
3. Planera en lektion utifrån den förkunskap eleverna har 
4. Genomföra lektionen 
5. Utvärdera lektionen 
6. Dokumentera och jämför de uppsatta kritiska aspekterna och tillvägagångssättet med 

resultatet (Marton och Tsui, 2004) 

4.2 Etiska aspekter 
Barn har små möjligheter att hävda sin egen integritet och kunna stå för sina egna tolkningar 
då de ofta inte själva valt att delta i forskningen utan det är en vuxen som gett sitt 
godkännande. Det är därför viktigt att respektera barnets integritet, och handla på så sätt att 
barnet inte känner sig obekväm i situationen. Detta är även viktigt att tänka på då man som 
forskare sammanställer och presenterar sitt resultat. (Johansson, 2003) ”Ansvaret för barns 
integritet och för att barns perspektiv kommer till uttryck vilar på forskaren.” (Johansson, 
2003, s.45) 

4.3 Förstudie 
Tidigare under vår utbildning har vi gjort en learning study om materiabegreppet, vilket gett 
oss en god grund att stå på. Under denna C-uppsats har vi vidareutvecklat det arbetet.  
 
Det vi har lärt oss av denna tidigare studie, då vi enbart förintervjuade eleverna ur den ena 
undersökningsgruppen, är att vi skulle ha förintervjuat elever ur båda grupperna. Vi har även 
lärt oss att det tar väldigt lång tid att bearbeta intervjuerna, vid denna tidigare studie var 
intervjugruppen för stor. Då vi bara hittade elever som resonerade på tre olika sätt som vi 
kunde ordna hierarkiskt, så hade vi inte behövt att intervjuat så många elever som vi gjorde 
vid detta tillfälle.  
 
Det största misstaget vi gjorde med våra lektioner var att vi lyfte fram irrelevant fakta som låg 
för långt ifrån det lärandeobjekt som vi hade valt. Med andra ord lyckades vi inte med det 
iscensatta lärandeobjektet erbjuda eleverna möjlighet att kunna urskilja samtliga av oss 
avsedda kritiska aspekter. 
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4.4 Genomförande 

4.4.1 Urvalsgrupp 
De elever som deltog i vår studie går i år fem, i två olika klasser på en skola i Luleå. Då vi 
ville intervjua elever som resonerar på olika sätt bad vi deras mentorer att välja ut fem elever 
ur sina klasser som de anser resonerar på olika sätt. De fick i uppgift att inte välja ut elever 
efter vad som anses vara ”bättre” eller ”sämre” utan elever som resonerar olika. Anledningen 
till att mentorerna fick välja ut dessa fem elever var för att vi ansåg att det är de som känner 
sina elever bäst och vet hur de resonerar. Vi använder oss av fingerade namn, för att eleverna 
ska vara anonyma.  

4.4.2 Vår Learning study 
Med learning studyn som mall planerade vi vår egen variant av den. Så här genomförde vi 
den: 

1. Vi började med att definiera ett lärandeobjekt och dess kritiska aspekter. Vi valde att 
arbeta med barns materiabegrepp, det vill säga att allt är uppbyggt av atomer/grund-
ämnen. Detta var vårt avsedda lärandeobjekt. 

 
2. En förintervju gjordes med fem elever ur varje klass för att få en uppfattning om hur 

eleverna resonerade och vilka olika kunskaper de hade inom området sedan tidigare, 
utifrån våra uppsatta kritiska aspekter.  
 

3. Det avsedda lärandeobjektet planerades sedan utifrån elevernas förkunskaper och olika 
sätt att resonera kring de kritiska aspekterna. De av oss avsedda kritiska aspekterna 
belystes ur flera olika synvinklar samt kopplingarna mellan dem. Det gjordes genom 
att likna atomer med lego, av dem fick eleverna bygga molekyler och grundämnen. De 
fick även pussla i smågrupper med grundämnena i det periodiska systemet och 
sorterade då dessa efter vikt. Lekar användes där eleverna fick vara olika atomer och 
bilda molekyler och grundämnen. En fråga ställdes hur många vattenmolekyler en 
vattendroppe består av. För att kunna visa på ytterligare likheter och skillnader 
användes tavlan. Allt för att eleverna skulle ha en möjlighet att urskilja de av oss 
avsedda kritiska aspekter av lärandeobjektet. Denna lektion genomfördes sedan med 
klass C. Lektionen hölls av Lina och hon videofilmades av Stina, genom detta 
fångades det iscensatta lärandeobjektet. 

 
4. De fem elever som vi tidigare intervjuat ur denna klass intervjuades återigen, för att se 

hur väl vårt avsedda lärandeobjekt stämde överens med det av eleverna erfarna 
lärandeobjektet. 

 
5. Därefter analyserades det videofilmade iscensatta lärandeobjektet, elevernas 

uppvisade erfarande av lärandeobjektet från intervjuerna samt hur dessa förhöll sig till 
varandra. Utifrån det ändrades lektionsplaneringen, för att erbjuda eleverna i klass D 
en bättre möjlighet att urskilja de kritiska aspekterna och därmed även vårt avsedda 
lärandeobjekt.  

 
6. Den förbättrade lektionen genomfördes sedan i klass D av Stina och videofilmades. I 

den lyftes skillnader och likheter fram mellan atom, molekyl och grundämnen än mer 
varierande. Vi visade att man kan se grundämnen, många sammansatta atomer av 
samma sort, genom att visa koppar och silver i form av 50-öringar och halsband. 
Kopplingar drogs mellan varför vi andas luft, vad det består av, och relaterades till 
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periodiska systemet. Vi tryckte ännu mer på byggandet av lego och kastade dem för att 
påvisa att det finns atomer i luften.  

 
7. De fem elever i klass D som tidigare intervjuats, intervjuades ännu en gång efter 

lektionen.  
 

8. Återigen analyserades det videofilmade iscensatta lärandeobjektet, elevernas erfarande 
av lärandeobjektet samt hur de förhöll sig till varandra. Sedan analyserades huruvida 
eleverna i klass D lyckats urskilja de kritiska aspekterna och på så sätt lyckats erfara 
lärandeobjektet bättre än klass C. Hade vi genom vår undervisning lyckats erbjuda 
eleverna i klass D en större möjlighet att urskilja de av oss avsedda kritiska 
aspekterna? 

4.5 Analys av data 
För att kunna analysera det iscensatta lärandeobjektet och vad eleverna fick möjlighet att 
urskilja under lektionen transkriberades videofilmen till skriven text. För att kunna analysera 
elevernas erfarande av lärandeobjektet så transkriberades även både för- och efterintervjuerna 
till skriven text.  
 
Det iscensatta lärandeobjektet, elevernas erfarande av lärandeobjektet samt det avsedda 
lärandeobjektet jämfördes med varandra för att se hur elevernas förståelse av lärandeobjektet 
förhåller sig till de möjligheter som undervisningen erbjudit (se figur 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 figur 1 
 
Uttryckt med andra ord så sätts vår planering av lektionen i förhållande till hur vi genomförde 
lektionen och vad eleverna genom intervjuerna visade förståelse för. 
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5 Resultat 

5.1 Förintervju 
Då vi förintervjuade eleverna i klass C och D, för att se vilken förförståelse eleverna hade om 
att allt är uppbyggt av atomer/grundämnen, fann vi tre olika sätt som eleverna resonerade på. 
Ett fenomen kan upplevas på ett fåtal kvalitativt skilda sätt, vilka kan ordnas hierarkiskt på en 
kollektiv nivå. En elev som befinner sig exempelvis i kategori 3 har även kunskapen som 
kategori 2 innefattar (Marton & Booth, 2000). 
 

Klass C före Klass D före

Kategori 2 
3 elever 

Kategori 3 
1 elev Kategori 1 

1 elev 
Kategori 2 
Ingen elev 

Kategori 3 
1 elev Kategori 1 

4 elever 

figur 2 figur 3 
 
Figur 2 och 3 visar att de flesta eleverna låg i kategori 1, några elever låg i kategori 2 samt två 
elever återfanns i kategori 3. 

5.2 Definition av kategorier 

5.2.1 Kategori 1 
Eleverna i denna kategori ansåg sig inte ha någon aning utifrån de frågor vi ställde eller 
pratade om helt andra saker, vi har därför har lagt kategori 1 fristående. Exempel på 
resonemang som eleverna förde i denna kategori är: 
 

I: Vad är ett grundämne? 
Fia: Matte 
I: Matte? 
Fia: Ja 
I: Om vi tänker på No då? 
Fia: Vet inte 
 
I: Vad är en molekyl? 
Robert: En liten grej. 
I: Hur liten då? 
Robert: Typ en skruv. 
I: Typ en skruv. Skulle en skruv kunna vara en molekyl? 
Robert: Ja om man använder den så.  
I: Hur använder man en molekyl? 
Robert: Man sätter ihop grejer.  

5.2.2 Kategori 2 
Dessa elever känner till ordet atom och resonerar kring att de är små och att de finns överallt, 
detta dock med en viss osäkerhet. Exempel på resonemang som eleverna förde i denna 
kategori är: 
 

I: Vad är en atom? 
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Jessika: Nån sak *skratt*. Det är såhär som man inte ser som finns i luften 
I: Kan man hitta den nån annanstans? 
Jessika: Jag vet inte 
I: Vad tror du? 
Jessika: Den finns lite överallt 
I: Var är överallt? Är det bara i luften som är överallt på hela jorden eller? 
Jessika: Nä.. varsomhelst 
I: Under din säng eller hur menar du med överallt? 
Jessika: Ja men ja.. vet inte. *skratt* överallt typ på alla saker 
I: På alla saker? 
Jessika: Ja, eller.. jag vet inte 
I: Vad tror du? 
Jessika: På alla saker och i alla saker också 
I: I alla saker? 
Jessika: Mmhm 

5.2.3 Kategori 3 
Eleverna som återfinns i denna kategori har en mer precis förståelse. De känner till vad en 
atom är samt att det bygger upp saker som molekyler. De resonerar kring att allt är uppbyggt 
av atomer, men har exempelvis inte urskilt att en enskild atom är samma sak som ett 
grundämne och saknar därför en helhetsförståelse. Exempel på resonemang som eleverna 
förde i denna kategori är: 
 

I: Om du skulle bygga en molekyl då? 
Robert: *bygger ihop olikfärgade klossar* 
I: Och hur kan du förklara det för mig? varför är det så? 
Robert: Ja, när man blandar olika så blir det en molekyl. När man blandar, ja flera, likadana, så blir 
det ett grundämne 
I: Vad är en molekyl då? Om du skulle förklara det för mig? 
Robert: Olika atomer 
I: Vad finns mellan de här atomerna? 
Robert: *funderar*  
I: Kommer du ihåg det? 
Robert: Nej 
I: Vad tror du? 
Robert: … mellan atomerna.. ? vet inte. Kommer inte ihåg. 

5.3 Lektion 1 i klass C 
Grundämnen presenterades och eleverna fick veta att allt är uppbyggt av det. Vi pratade om 
dåtidens försök med att tillverka guld och hur man började upptäcka grundämnen. Även om 
hur Mendeljev lyckades ordna grundämnena i ett system, det periodiska systemet. Eleverna 
fick lägga puzzel med de 36 första grundämnena i det periodiska systemet. Berättade att det 
periodiska systemet ser likadant ut i hela världen.  
 
På tavlan skrev vi ”grundämne = en eller flera atomer av samma sort”. Vi låtsades att en 
legobit är en atom, som är samma sak som ett grundämne. För att kunna se ett grundämne 
måste det vara flera atomer ihop, av samma sort . Med hjälp av lego visade vi skillnader och 
likheter mellan atom, molekyl och grundämne. Samt på tavlan: ”Molekyl = två eller flera 
olika atomer”. Skrev även H2O, CO2, NaCl och C6H12O6 och gick igenom vad det står för, hur 
många atomer de består av och byggde med lego. Eleverna fick bygga själva med lego och 
visa en atom, ett grundämne och en molekyl.  
 
Eleverna fick varsitt papper som det stod antingen C, H eller O på. De rörde sig runt i rummet 
och parade ihop sig till H2O och CO2. När olika grundämnen blir kompisar med varandra så 
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bildar de ett ämne. Droppade en vattendroppe på elevernas bänkar och berättade, efter att 
eleverna hade fått fundera och gissa en stund, hur många molekyler den består av. Vi pratade 
om att det är vakuum mellan atomerna, att det inte finns några molekyler eller atomer där, det 
är ingenting. Luft består av syre bland annat, det finns atomer och molekyler i luft, alltså är 
det något. 

5.4 Efterintervjuer lektion 1 
 

 
figur 4 

Kategori 2 
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Kategori 3 
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Klass C efter 

 
Elevernas uppvisade erfarande av lärandeobjektet visar på att den elev som låg inom kategori 
1 före lektionen låg kvar inom samma kategori efter lektionen (se figur 4). Även en elev som 
låg i kategori 2 låg kvar efter lektionen. Två elever visade på en ökad förståelse och 
utvecklades från kategori 2 till 3. Eleven i kategori 3 låg kvar där även efter lektionen. Tre av 
eleverna låg alltså kvar inom samma kategori både före och efter lektionen. 

5.5 Analys lektion 1 
Då vi analyserat det iscensatta lärandeobjektet, samt elevernas erfarande från lektion 1 kom vi 
fram till att vi måste vi lyfta fram vårt lärandeobjekt och därmed de av oss avsedda kritiska 
aspekterna med mer variation. Detta genom att visa skillnader och likheter mellan atom, 
molekyl och grundämne då eleverna även under intervjuerna efter lektion 1 hade svårigheter 
att urskilja det. För att variera lektion 2 ännu mer använde vi oss av flera olika artefakter 
samtidigt. Vi insåg att vi tydligare måste lyfta fram följande exempel: Skriva H2O på tavlan 
samtidigt som vi kopplar det till periodiska systemet samtidigt som vi bygger en H2Omolekyl 
av legoklossar. Vi ska även visa skillnad och likhet på atom och grundämne, med hjälp av 
kopparmynt och silversmycken. En atom är ett grundämne som man inte kan se, många 
atomer tillsammans är också ett grundämne men som man kan se. Samtidigt som det visas ska 
vi bygga med lego och påvisa grundämnena i det periodiska systemet. 
 
Då en del av eleverna från efterintervjuerna från lektion 1 var osäkra på huruvida det var alla 
grundämnen som stod i det periodiska systemet, eller om det bara var de som de hade pusslat 
med, så ska det tryckas ännu mer under lektion 2 på att alla som står i det periodiska systemet 
är grundämnen och det är de grundämnen som man hittills har hittat.  
 
Då eleverna från lektion 1 poängterade att det var kul att bygga med klossar och att leka så 
ska det göras under lektion 2 i större utsträckning och i flera olika varianter än lektion 1. 
Återkopplingen till varför man inte kan tillverka guld ska förstärkas, detta genom att visa guld 
i det periodiska systemet och poängtera att det är ett grundämne, vilket inte går att tillverka. 
Vi ska även förstärka och visa skillnad mellan luft och vakuum, då luft för många elever 
fortfarande var ”ingenting” efter lektion 1. En del språkliga fel som framkom och rättades till 
var exempelvis att eleverna under lektion 1 ombads göra en atom då de byggde med legot, 
istället skulle vi ha sagt visa en atom. 
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5.6 Lektion 2 i klass D 
Presenterade grundämnen, att allt i hela världen är uppbyggt av det. Vi pratade om dåtidens 
försök med att tillverka guld och hur man då började upptäcka grundämnen. Hur Mendeljev 
lyckades ordna grundämnena i ett system, ”periodiska systemet”. Eleverna fick lägga pussel 
med de 36 första grundämnena i det periodiska systemet. Det berättades att alla ämnen som 
står i det periodiska systemet är grundämnen, de som man har hittat. Vi påvisade att det ser 
likadant ut i hela världen genom att låta eleverna titta i en svensk och en engelskspråkig 
kemibok.  
 
Vi skrev på tavlan: ”grundämnen = en eller flera atomer av samma sort”. En legobit 
presenterades som en atom och det förklarades hur liten den är. En atom är ett grundämne, 
bygger man ihop flera atomer kan man se grundämnet, detta visades med hjälp av kopparmynt 
och silversmycken. Vi förtydligade även att ett grundämne är den minsta byggstenen samt att 
det inte går att tillverka, samtidigt som en legobit visades. En legobit togs lös och förklarades 
som ett grundämne. Vi visade upp flera sammansatta legoklossar av samma färg, påpekade att 
det är ett grundämne. Sedan satte vi in en legokloss av en annan färg och frågade eleverna om 
det är ett grundämne. Förklarade därefter att en molekyl är en blandning av olika sorters 
atomer, ett ämne. Ett grundämne är samma sorts atomer. På tavlan skrevs sedan: ”molekyl= 
två eller flera olika sorters atomer”. Vi skrev H2O på tavlan samtidigt som vattenmolekylen 
byggdes och visades med legots hjälp. Därefter skrevs NaCl och vi poängterade att NaCl är en 
molekyl, ett ämne och inte ett grundämne. Samma sak gjordes med CO2, vi byggde samtidigt 
en CO2 molekyl med lego samt berättade att den består av tre atomer. Eleverna fick lego och 
visade en atom, ett grundämne och en molekyl. 
 
Eleverna fick varsitt papper som det antingen stod C, H eller O på. Vi visade dessa i det 
periodiska systemet. Eleverna fick röra sig runt i rummet och bilda grundämnen, H2O samt 
CO2. De fick fundera på varför de bara kunde bilda ett visst antal molekyler av samma sort 
även fast det var elever, alltså atomer, över. Vi höll upp två ihopsatta legobitar och berättade 
att det är vakuum mellan atomerna. Det förklarades att vakuum inte är någonting och att det 
då inte finns atomer och molekyler där. Pratade sedan om att luft är någonting då det består av 
bland annat syre och CO2, visade även det med lego. Vi droppade sedan en vattendroppe på 
bänkarna och frågade eleverna hur många molekyler de trodde att den bestod av, sedan hur 
många atomer den bestod av.  

5.7 Efterintervjuer lektion 2 
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figur 5 
 
Vid förintervjuerna låg fyra elever inom kategori 1 samt en elev inom kategori 3. Figur 5 visar 
elevernas uppvisade förståelse av lärandeobjektet efter undervisningstillfället. Elevernas 
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erfarande av lärandeobjektet visar på att en elev efter lektionen utvecklat sin förståelse från 
kategori 1 till 2. Två elever från kategori 1 till 3, eleven som låg i kategori 3 från början låg 
kvar. En elev visade på en ännu mer komplex förståelse än kategori 3, vilket innebar att vi 
lade till kategori 4. Denna elevs erfarande av lärandeobjektet visar på en utveckling från 
kategori 1 till kategori 4. Exempel på resonemang som eleven förde i denna kategori är: 
 

I: Vad är en atom då? 
Fia: Men det är vad allting bygger på 
I: Allting bygger på? 
Fia: Mmm 
I: Vad är en molekyl? 
Fia: Det är då två olika atomer sätts ihop 
I: Mm, är det bara två stycken? Eller kan det vara flera? 
Fia: Det kan vara flera 
I: Kan det vara mindre? 
Fia: Vad menar du? 
I: Kan det vara färre än två stycken atomer som byggs ihop? 
Fia: Nej då blir det ju atom, då är det ju fortfarande atom. 

5.8 Resultat- och metodöversikt 
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5.9 Slutsats 
Med vår studie som underlag är vår slutsats att eleverna i klass D, efter lektion 2, fick en 
större möjlighet att urskilja de av oss avsedda kritiska aspekterna. Skillnaden mellan hur 
eleverna i klass C och D utvecklat sin förståelse var betydligt större i klass C än i klass D. 
Eleverna i klass C hade en större förförståelse före lektion 1 och efter lektionen låg de flesta 
kvar i samma kategori som tidigare. Eleverna i klass D hade inte lika stor förförståelse inför 
lektion 2, men efter lektionen såg vi en ökning av elevernas uppvisade förståelse. Vi fick 
lägga till en kategori 4 efter denna lektion. Vår slutsats är alltså att vi kan sätta elevers 
uppvisade förståelse i direkt relation till vad läraren erbjuder eleverna i sin undervisning. Vi 
hade lyckats i vår avsikt att förbättra lektion 2 eftersom det visade sig i de svar som eleverna 
gav under efterintervjuerna. 
 
Efter lektion 1 hade eleverna svårigheter att urskilja de av oss avsedda kritiska aspekterna då 
vi som lärare inte hade lyft fram och varierat dessa tillräckligt. Då vi utvecklade och 
förbättrade lektionen genom att lyfta fram och variera de kritiska aspekterna. Variationen 
skedde bland annat genom att skillnader och likheter mellan atom, grundämne och molekyl 
förklarades till exempel med hjälp av smycken, femtioöringar, legoklossar, lekar och 
vattendroppar. Detta gav en markant ökning av elever i klass D som flyttades till en högre 
kategori. Det iscensatta lärandeobjektet samt elevernas uppvisade erfarande av 
lärandeobjektet visar på att eleverna i klass D fick möjlighet att erfara en större variation av 
de av oss avsedda kritiska aspekterna. De kunde visa på en mer ökad förståelse för 
lärandeobjektet.  
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 figur 8 
 
De möjligheter undervisningen erbjudit har en direkt relation till den förståelse av 
lärandeobjektet som eleverna uppvisat. Studien visar på att de kritiska aspekter som läraren 
lyft fram också urskiljs av eleverna. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Urvalsgrupp 
Mentorerna fick välja ut de elever som skulle delta vid intervjutillfällena efter vissa kriterier 
som vi angav. Mentorerna lyckades välja ut elever efter våra önskemål enligt oss. Vi har 
uttryckt oss i texten att de elever som deltagit i vår studie går i år 5 på en skola i Luleå. Vi 
anser att dessa elever är anonyma då Luleå är en relativt stor stad och det finns ett flertal år 5. 
För att ytterligare förstärka deras anonymitet så har vi använt oss av fingerade namn och 
klasser och dessa har inte någon medveten koppling till eleverna och skolan. 

6.1.2 Intervjuer 
Doverborg och Pramling (1995) menar att det är viktigt att man väljer ut en lugn plats att sitta 
på vid intervjutillfällena (Doverborg & Pramling, 1995). Den skolan som vi genomförde vår 
studie på kunde erbjuda ett grupprum som låg i direkt relation till klassrummet, där 
genomfördes våra intervjuer. Grupprummet hade ett fönster som vette mot klassrummet, för 
att det inte skulle bli ett störande moment för den intervjuade att se de andra eleverna löste vi 
detta genom att placera eleven med ryggen mot fönstret. Vi kunde även stänga dörren till 
grupprummet och kunde på så sätt genomföra våra intervjuer ostört. Eleverna var vana att 
arbeta i grupprummet så det var en känd plats för dem, vilket vi tror medförde att de kunde 
slappna av på ett annat sätt än om vi valt en, för dem, okänd plats. För att kunna observera 
eleven under intervjun och lättare kunna uppmärksamma eleven så valde vi att vara två 
intervjuare. Thomsson (2002) menar på att det kan uppstå en maktposition då man är två 
intervjuare (Thomsson, 2002). Den av oss som observerade var placerad på en stol intill 
väggen så att både den intervjuade och intervjuaren kunde se personen utan ansträngning. Vi 
förklarade även för eleven innan intervjun började i vilket syfte vi skulle genomföra intervjun 
och vilka roller vi hade. Den av oss som observerade sade ingenting under intervjun utan 
iakttog bara, både den intervjuade och intervjuaren. Detta för att ingen av dem skulle känna 
sig allt för iakttagen och då känna sig obekväm. Vi anser inte att det påverkade intervjun 
negativt av att vi var två stycken. Thomsson (2002) poängterar även att det ibland kan vara 
bra att vara två intervjuare eftersom de kan ha lättare att uppmärksamma (Thomsson, 2002). 
Då vi använde oss av artefakter vid efterintervjuerna underlättade det en hel del att vara två 
stycken. Den ena av oss kunde koncentrera sig på vilka frågor som kunde vara lämpliga att 
ställa, medan den andra genom observation kunde anteckna hur eleven använde sig av 
artefakterna då den förklarade. Vi använde oss bara av artefakter vid efterintervjun och inte 
vid förintervjun. Detta för att vi ansåg att lego mer kunde förvilla eleverna vid förintervjun 
och distrahera dem än hjälpa dem i sina förklaringar. Eventuellt så skulle vi kunna ha använt 
oss av det periodiska systemet som artefakt även vid förintervjun då det om möjligt skulle ha 
kunnat sätta igång elevernas tankar mer.  
 
Vid alla intervjutillfällen så valde vi att ha med oss ett frågeunderlag. Detta då vi är ovana 
som intervjuare och kände trygghet i att ha färdiga frågor att utgå från samt att det var lättare 
att hålla tråden med det våra intervjuer avsåg. Thomsson (2002) poängterar att det kan vara 
bra för en ovan intervjuare att ha med sig ett frågeunderlag till intervjun (Thomsson, 2002). 
Dock så kan det ha distraherat vissa av eleverna då de lade märke till frågeunderlaget som var 
placerat framför intervjuaren på bordet.  
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Doverborg och Pramling (1995) påpekar att det är bra om intervjuerna tar sin utgångspunkt i 
en för barnet känd situation (Doverborg & Pramling, 1995). För att eleverna skulle känna sig 
trygga i situationen så började vi med att ställa frågor om vad de tidigare hade gjort under sina 
No-lektioner samt frågade om deras allmänna uppfattning om ämnet. Då Lina tidigare haft 
verksamhetsförlagd utbildning i dessa klasser så genomförde hon förintervjuerna eftersom de 
redan hade byggt upp en relation. Syftet med det var att eleverna skulle känna sig trygga och 
kunna uttrycka sig mer fritt. Samt att de skulle våga förklara och säga vad de tänker då syftet 
med studien var att ta reda på hur elever erfar och resonerar kring ett lärandeobjekt. Vid 
efterintervjuerna så valde vi att Lina intervjuade de elever som Stina undervisat och tvärtom. 
Detta för att vi ville att eleverna skulle få ett perspektiv till läraren och det erfarna 
lärandeobjektet och inte sätta dem i direkt relation till varandra. Vi ville även att eleverna 
skulle få möjlighet att slappna av och prata fritt kring det de erfarit och på så sätt undgå att 
eleverna skulle se det som en provsituation.  
 
Doverborg och Pramling (1995) påpekar att det är viktigt att man följer upp intervjufrågorna 
med följdfrågor (Doverborg & Pramling, 1995). De följdfrågor vi använde oss av utgick från 
hur eleven resonerade kring intervjufrågorna. Det var den som intervjuade som avgjorde vad 
som var lämpligt att ställa som följdfråga. Vi försökte att vinkla följdfrågorna ur ett flertal 
olika vinklar för att ta reda på hur eleven egentligen resonerade och menade under 
intervjusituationen. När vi transkriberade och analyserade intervjuerna upptäckte vi dock att 
vi hade kunnat ställa ytterligare följdfrågor då det var lite oklart kring vissa frågor vad 
eleverna egentligen menade. Dessa oklarheter anser vi inte ha påverkat våran studie avsevärt. 
Doverborg och Pramling (1995) poängterar att om man är ovan så är det svårt att veta hur 
mycket man kan pressa barnet och man upptäcker ofta sina misstag då man lyssnar igenom 
intervjuerna. (Doverborg & Pramling, 1995) Då vi genomförde en liknande studie vid ett 
tidigare tillfälle fick vi träning i att intervjua elever, vilket har varit till stor nytta. Dock så ser 
vi oss som ovana intervjuare med en del att lära. Under förstudien intervjuade vi alla elever 
både före och efter lektionstillfällena. Då vi transkriberade all den data upptäckte vi att det tog 
enormt mycket tid. Då detta är en C-uppsats ansåg vi oss inte ha den tiden. Även fast vi i 
förstudien intervjuade alla eleverna så fann vi bara ett fåtal kvalitativt skilda sätt som de 
resonerade på. Vi nöjde oss därför i denna studie med att intervjua tio elever, då vi inte 
tycktes hitta fler olika sätt som eleverna resonerade på kring vårt valda lärandeobjekt. 
 
Patel & Davidson menar att man vid intervjuer måste tänka på trovärdigheten då man som 
intervjuare kan uppträda så att eleverna medvetet eller omedvetet förstår vad som förväntas av 
dem. (Patel & Davidson, 1994) 

6.1.3 Videofilmning 
Det är viktigt att den som filmar har klart för sig ur vilket perspektiv det ska filmas (Heikkilä 
& Sahlström, 2003). För att vara säkra vid videofilmningstillfället så hade vi diskuterat 
igenom från början vad och hur vi skulle filma. Då det som skulle filmas var läraren och vilka 
möjligheter som erbjöds eleverna låg fokus på läraren, därför valde vi att använda oss av en 
handkamera så vi lätt kunde följa läraren vid iscensättandet av lärandeobjektet. Heikkilä 
Sahlström (2003) menar på att om man använder en handkamera och rör sig fritt så är risken 
större att man drar till sig uppmärksamhet (Heikkilä & Sahlström, 2003). Vi anser ändå att en 
liten handkamera tar mindre uppmärksamhet från eleverna än vad en större kamera på stativ 
hade gjort. Den av oss som filmade var mestadels placerad framför alla elever, på sidan av 
klassrummet vid väggen, med fokus på läraren. Detta gjorde att eleverna lätt kunde se den 
som filmade samt att denne inte var ivägen. Handkamerans mikrofon hade vi tidigare provat, 
bland annat vid förstudien, vi visste således att denna fungerade alldeles utmärkt för syftet. 
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Därför valde vi att inte använda oss av externa mikrofoner. Vi hade skickat lappar om 
tillåtelse att filma eleverna hem till föräldrarna, dock så hade ett fåtal elever inte lämnat 
lappen till oss med en underskrift på. Detta innebar att dessa elever inte fick förekomma på 
filmen. Vi löste det genom att placera dessa elever längst bak i klassrummet. Då vi använde 
oss av en handkamera så var det enkelt att inte filma dessa elever. När eleverna rörde sig fritt i 
klassrummet vid bildandet av molekyler valde vi att stänga av kameran, för att undvika att de 
elever som inte hade skriftlig tillåtelse från förälder skulle hamna på filmen.  
 
Om vi skulle göra den här studien igen skulle vi välja att provfilma vid ett par tillfällen innan i 
klassrummet, då ett flertal elever hemskt gärna ville vara med på film. Detta visade sig genom 
att en del rättade till håret och uppmärksammade vad som var i kamerans fokus. Det var dock 
bara ett par elever som agerade på detta vis, vilket vi inte tror störde fokuseringen på 
lektionen nämnvärt. I och med att vi hade utfört vår förstudie på ett liknande sätt var vi som 
agerande lärare redan vana att bli filmade, vilket lugnade oss båda i rollen och kunde således 
mer koppla bort filmkameran.  
 
Användandet av videofilmning underlättade för oss under analysen av lektionen då vi hade 
det direkta iscensatta lärandeobjektet att analysera och inte en tolkning, som man får vid en 
anteckningsobservation. Vi kunde vid ett flertal tillfällen gå tillbaka till videobandet för att 
erinra oss om vad som skedde vid iscensättandet av lärandeobjektet. 

6.1.4 Learning study 
Tanken är att även lärarna skall lära sig genom att göra en learning study, menar Marton och 
Ling i en artikel som publicerades i tidningen Tidsskrift för lärareutbildning och forskning 
(Marton & Ling, 2007). Genom vår learning study har vi kritiskt granskat oss själva som 
lärare då vi analyserat och omarbetat det iscensatta lärandeobjektet. Att använda sig av 
learning study ser vi positivt på då man hela tiden kritiskt måste granska sig själv och 
därigenom då även utvecklar sig själv som lärare. Vi ser learning study som en ständigt 
pågående process som hela tiden arbetar för att möjliggöra lärande för elever.   

6.1.5 Är vår studie trovärdig? 
Utifrån ovanstående resonemang som har varit noggranna anser vi att vår studie är trovärdig. 
Vi har ställt följdfrågor som följer upp elevernas svar för att ta reda på hur de resonerar kring 
vårt lärandeobjekt, därmed anser vi att vi har undgått att lotsa eleverna igenom intervjun. Vi 
kan därför påstå att det har varit svårt för eleverna att medvetet eller omedvetet förstå vad vi 
var ute efter. Det har således inte funnits något rätt eller fel svar på våra intervjufrågor. Dock 
så kan vi säga att vi inte är vana intervjuare därför anser vi att det många gånger var svårt att 
ställa de rätta följdfrågorna, något som uppdagades vid transkriberingen av intervjuerna. 
 
I denna studie har vi inte bara tillförlitat oss till intervjuer utan även satt dessa i relation till 
det iscensatta lärandeobjektet för att kunna se samband mellan hur elevers förståelse av ett 
naturvetenskapligt lärandeobjekt förhåller sig till det vi har kunnat erbjuda elever genom 
undervisning.   

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Hur förhåller sig elevers förståelse av lärandeobjektet till de 
möjligheter undervisningen erbjudit? 

Klass C hade en utbildad No-lärare vilket klass D inte hade. Detta förmodar vi kan kopplas till 
den förförståelse eleverna uppvisade för lärandeobjektet. Klass C visade på en bättre 
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förförståelse än klass D, då de flesta elever låg i kategori 2 vid förintervjun, medan de flesta 
elever i klass D låg i kategori 1 före undervisningstillfället. Den grupp elever som vid vårt 
första undervisningstillfälle erbjöds möjlighet att urskilja lärandeobjektet i vår learning study 
var klass C. Eftersom eleverna i klass C hade visat på en bättre förförståelse än de i klass D 
misstänkte vi att de även skulle uppvisa en bättre förståelse efter lektionstillfället. Detta 
visade sig inte vara fallet, utan klass D uppvisade en mer komplex förståelse efter 
undervisningstillfället. Detta kopplar vi till att elevers förståelse för ett lärandeobjekt kan 
kopplas till hur lärandeobjektet erbjuds av läraren.  
 
De elever som låg i kategori 3 vid förintervjun, låg kvar i kategori 3 även efter. Har vi med 
vår undervisning inte lyckats erbjuda dessa elever möjligheten att vidareutveckla sitt 
tänkande? Vi befarar att vi koncentrerat oss mer på majoriteten, då de låg i kategorierna 1 och 
2, då vi planerade vår undervisning och därigenom inte lyckats ge eleverna i kategori 3 
samma möjlighet till utveckling. Under analysen av resultatet var detta något som förbryllade 
oss. Under vår studie genomförde vi endast en lektion med respektive klass men då vi som 
yrkesverksamma lärare kommer att genomföra hela lektionsserier är detta något som vi 
kommer att ta i beaktning. Som lärare måste man möjliggöra lärande för alla elever.  
   
Under iscensättandet av lärandeobjektet i klass C så lyckades vi inte riktigt att variera och 
synliggöra de kritiska aspekterna av vårt valda lärandeobjekt. Detta visade sig bland annat 
genom att eleverna hade svårigheter att urskilja likheter och skillnader mellan atom, molekyl 
och grundämne. Då vi analyserade det iscensatta lärandeobjektet fann vi vissa språkliga fel 
samt att vi kunde ha lyft fram de kritiska aspekterna med mer variation för att möjliggöra ett 
lärande för eleverna. Vid efterintervjuerna i klass D framkom det att dessa elever rörde sig 
markant uppåt i kategorierna. Då vi vid iscensättandet av lärandeobjektet i klass D lyfte fram 
och varierade mera så anser vi att vi lyckades erbjuda dessa elever en bättre möjlighet till 
lärande. Kategori 4 tillkom då vi ansåg att en elev under efterintervjun visade på en komplex 
förståelse så kategori 3 inte var tillräcklig. Oavsett om vi fortsatt intervjua elever i klass C så 
tror vi inte att vi hade funnit ett resonemang inom kategori 4, detta då vi inte lyckades erbjuda 
eleverna samma möjligheter med vår undervisning.  
 
Under analysen av intervjuerna fann vi att man kunde ordna elevernas resonemang i olika 
kategorier som kunde inneslutas i varandra, även fast eleven utvecklar sitt tänkande så har den 
ändå inte släppt sina tidigare tankar. Detta fann även bland annat Vikström (2005) och 
Carlsson (1999) i sina studier. (Vikström, 2005) (Carlsson, 1999) Dock så ansåg vi att 
kategori 1 var skild från de övriga kategorierna då den inte innefattade någon förståelse för 
vårt tänkta lärandeobjekt. Kategorierna vi fann kan ordnas hierarkiskt eftersom elevernas 
förståelse utvecklas för varje kategori. Efter analyserna av intervjuerna fann vi att elever 
resonerade kring samma sak på liknande sätt, utifrån deras resonemang delade vi in dem i 
kollektiva kategorier efter vad vi ansåg vara mer eller mindre komplex förståelse för vårt 
lärandeobjekt.  

6.2.2 Vad kan resultatet betyda för skolans naturvetenskapliga 
undervisning? 

Resultatet i vår studie pekar på att elevernas lärande är i direkt relation till hur läraren 
utformar sin undervisning. Vi menar i enlighet med variationsteorin att för att eleven skall 
kunna urskilja det läraren avser lära ut så måste variation förekomma. Även Vikström (2005) 
poängterar att det är möjligt för unga elever att förstå naturvetenskapliga begrepp om läraren 
genom sin kompetens kan erbjuda eleverna den möjligheten (Vikström, 2005). Om man som 

 27



lärare kritiskt kan granska sig själv och inse sina misstag så kan man ge elever en större 
möjlighet till lärande.  

6.2.3 Vad betyder detta för vårt framtida yrke? 
Denna studie har stärkt och fördjupat våra kunskaper inom naturvetenskap. Tack vare den har 
vi utvecklat ett bra konkret tillvägagångssätt att arbeta utifrån i vårt framtida yrke som lärare. 
I vårt framtida yrke ingår att ge eleverna möjlighet till ett livslångt lärande i naturvetenskap. 
Det gäller inte bara lärandeobjektet som denna studie behandlat, utan hur vi kan bygga upp 
hela vår undervisning. Den har även gett oss stor insikt om hur viktigt det är att vi som lärare 
har en genomarbetad arbetsgång som eleverna ska deltaga i. Det är för dem vi jobbar i 
slutändan. 
 
Genom att erbjuda elever en förståelse för materiabegreppet erbjuder man dem även en grund 
för deras naturvetenskapliga lärande. Denna grund kan vi sedan spinna vidare på till andra 
delar inom naturvetenskapen och på så sätt täcka upp stora delar av kursplanens mål.   
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7 Förslag till vidare forskning 
Eftersom man som lärare aldrig kan bli fullärd anser vi att fortsatt forskning med learning 
studyn som mall gynnar lärare såväl som elever. Läraren för att denne utvecklar sig själv i sin 
roll och eleverna för att de genom det får en bättre möjlighet till lärande. Learning study kan 
även praktiseras på en serie av lektioner samt inom andra ämnen än No-ämnena i skolan. 
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