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Abstrakt	  
Syftet med denna studie var att få mer kunskap om hur förståelsen för växthuseffekten kan 
utvecklas för elever i årskurserna 4–6. I denna variationsteoretiska studie har learning studyns 
sätt att arbeta varit en inspirationsmodell för att besvara studiens forskningsfrågor: vilka kritiska 
aspekter som måste göras möjliga att urskilja i undervisningen för att eleverna ska förstå den 
växthuseffekten på ett specifikt sätt och vad som måste iscensättas i undervisningen för att göra 
urskiljandet möjligt. Genom intervjuer, elevtexter, och inspelningar från lektioner har data 
samlats in från totalt 40 elever och mig själv som lärare. Resultatet har visat att kritiskt för 
förståelsen är insikten om atmosfären som ett skikt av växthusgaser, skillnaden på ljus- och 
värmestrålning och skillnaden på naturlig och förstärkt växthuseffekt.  
 
Nyckelord: learning study, naturvetenskaplig undervisning, skolår 4-6, variationsteori, 
växthuseffekten,  
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framförallt lärorika resa som denna studie har inneburit. Tack till er elever och klasslärare för 
att jag fick genomföra min studie hos er. Stort tack Anna Vikström för ditt engagemang och din 
konstruktiva stöttning. Slutligen vill jag tacka min sambo och min son för att ni har lyssnat på 
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1. Inledning 
Jordens klimat har alltid varierat men inte på samma sätt som idag. Vi tycks stå inför en alldeles 
ny situation där atmosfären värms upp på grund av de stora mängder koldioxid som släpps ut 
Antalet växthusgaser i atmosfären har ökat avsevärt de senaste 50 åren: koldioxidhalten har 
stigit med 30% och metanhalten med 150%. Utsläppen kommer från den mänskliga påverkan 
på jorden och resulterar i att mer värmestrålning stannar kvar innanför atmosfären vilket bidrar 
till ett varmare klimat (Rummukainen, 2005). Samtidigt visar resultat från forskning att det 
finns en problematik i elevers förståelse för fenomenet, bland annat hur växthuseffekten och 
global uppvärmning hänger samman samt hur den förstärks av mänskliga samhällens utsläpp 
av växthusgaser (Shepardson, Niyogi, Choi & Charusombat 2009; Varma & Linn 2012). För 
att eleverna ska utveckla sin förståelse och attityd i miljöfrågor menar Boyes & Stanisstreet 
(1997) att naturvetenskapsundervisningen om växthuseffekten ständigt måste utvecklas. Att 
eleverna måste ges möjlighet att ta ansvar för den miljö de lever i har en stor betydelse för hur 
klimatfrågorna kommer att arta sig (ibid.). Viktigt för framtiden är att genom undervisning ge 
elever de verktyg som behövs för att kunna bidra till en hållbar utveckling (Skolverket, 2017).  
 
Anledningen till varför jag valde att genomföra en studie om växthuseffekten kom efter ett möte 
med elever under en lektion. Jag frågade eleverna om de tyckte växthuseffekten var någonting 
bra eller dåligt. Samtliga elever svarade att det var dåligt och beskrev det som någonting hemskt 
som kommer förstöra jorden med stigande hav och ökad temperatur. Detta började gro inom 
mig och med tanke på den rådande debatten om global uppvärmning kan jag förstå elevernas 
resonemang. Att ta reda på vad eleverna faktiskt vet om växthuseffekten och på vilket sätt jag 
kan öka deras kunskaper genom undervisning växte fram. Vad som började som ett möte med 
elever resulterade i denna studie som är ett försök att bidra med kunskap om elevers förståelse 
av fenomenet och hur förståelsen kan utvecklas.  
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2. Syfte  
Syftet med studien är att få kunskap om hur mellanstadieelevers förståelse för växthuseffekten 
kan utvecklas. 
 
2.1 Forskningsfrågor 

1.   Vilka kritiska aspekter måste göras möjliga att urskilja i undervisningen för att eleverna 
ska erbjudas möjlighet att förstå den förstärkta växthuseffekten på ett specifikt sätt? 

2.   Vilka variationsmönster kan iscensättas i undervisningen för att göra urskiljandet 
möjligt? 
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3. Bakgrund 
I följande avsnitt kommer naturvetenskapens komplexitet definieras och forskning presenteras 
om hur den bör undervisas. Styrdokument förespråkar att elever i grundskolan genom 
undervisningen ska ges verktyg som möjliggör att de kan ta ställning för att bidra till en hållbar 
utveckling. Samtidigt presenteras resultat från tidigare studier som visar elevers bristande 
kunskaper om växthuseffekten och olika undervisningsmetoder som ska främja elevernas 
förståelse. 
 
3.1 Naturvetenskapens särart och roll 
Begreppet naturvetenskap har vuxit fram i och med människans behov att finna svar på frågor 
om hur världen fungerar. Vi försöker med naturvetenskapens hjälp ge mening åt verkligheten 
genom att förenkla och dela upp den, för att sedan analysera med stöd av begrepp och redskap 
(Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors & Vikström, 2015). Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 reviderad 2018 beskriver att naturvetenskapen, ”har 
sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld” 
(Skolverket, 2018, s. 164). Våra vardagliga begrepp fyller en viktig funktion för den vardagliga 
kommunikationen. De vetenskapliga begreppen skiljer sig från de vardagliga genom sitt sätt att 
kunna förklara, beskriva och förutsäga skeenden i naturen. Begreppen representerar inte 
sanningen, däremot ges en möjlighet till insikt om hur världen omkring oss fungerar (Helldén, 
et al., 2015). Med inblick i naturvetenskap och därmed om hur naturen fungerar, får eleverna 
redskap för att kunna påverka sitt eget välbefinnande och kunna bidra till en hållbar utveckling 
(Skolverket, 2018). 
 
3.1.1 Undervisning i naturvetenskap i grundskolan 
Undervisning i naturvetenskap kan vara svårt enligt Helldén, et al. (2015), inte minst för 
eleverna som ska förstå det ofta abstrakta innehållet. Vid mötet med kunskapsområdet stöter 
elever inte bara på nya ord utan en hel del nya ämnesspecifika termer. Termerna i sig fyller 
ingen större funktion om eleverna inte lär sig sätta dem i relation till varandra och placera dem 
i ett större sammanhang. Ett och samma ord kan ha olika betydelse beroende på sammanhanget 
och vem som stöter på det. Elever och lärare kan använda samma ord men syfta olika begrepp 
och fenomen. I och med detta är det viktigt att skilja på ordet och själva begreppet i samtal med 
elever. En viktig förutsättning i undervisningen är att lärare har en god kunskap om de begrepp 
som är i fokus i samtal med eleverna och eftersträvar en gemensam grund inom den nya språk- 
och begreppsvärlden (ibid.). Det är vanligt att metaforer förekommande i 
naturvetenskapsundervisningen med syfte att förenkla någonting som är svårt att förklara. 
Vikström (2008) uppmärksammade i sin studie att metaforer används både bland elever och 
lärare men förekommer mer frekvent i undervisningen om mer abstrakta fenomen. Det kan 
öppna upp möjligheter för elever att relatera de vetenskapliga begreppen till deras tidigare 
personliga erfarenheter och minnen och därmed bidra till ökad förståelse. På samma sätt kan 
ogenomtänkta metaforer i undervisningen leda till felaktiga uppfattningar och bidra till att 
stänga läranderummet. Vikström (2008) menar att, om metaforer ska vara användbara i 
undervisningen eller inte, är en empirisk fråga som bara kan besvaras med om man först ser till 
det tänkta lärandeobjektet och vilka insikter som metaforerna lyfter fram eller inte. 
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Fitzgerald & Smith (2016) menar att det svåra med att undervisa i naturvetenskap, särskilt inom 
grundskolan, inte bara handlar om att undervisa kring begrepp och faktakunskaper för elever. 
Det svåra är att sätta sig in i hur eleverna förstår innehållet, hur en specifik förståelse kan skapas 
samtidigt som förmågan till kritiskt tänkande kan utvecklas. Lärare har också ett betydelsefullt 
uppdrag att stimulera elevernas intresse för naturvetenskap. Effektiv 
naturvetenskapsundervisning grundar sig på elevernas förförståelse och tankar kring det 
vetenskapliga innehållet samt lärarens aktiva roll i att stötta eleverna till fördjupad kunskap 
framgår det i Department of Education and Early Childhood Development (2006, refererad i 
Fitzgerald & Smith, 2016). Det är lärarens ansvar att möjliggöra lärande, ”What is it that should 
be learned and achieved?” är en fråga lärare bör ställa sig i samband med undervisning 
(Vikström, 2008, s. 232).  

Genom att skapa förutsättningar för en stimulerande och utvecklande miljö kan eleverna 
erbjudas möjlighet att presentera sin preliminära vetenskapliga förståelse. Mercer (2000) 
belyser talet som viktigt i undervisningen. Han lyfter gruppsamverkan som ett viktigt arbetssätt 
för att utveckla elevernas förståelse. Genom arbete i mindre grupper får eleverna större 
möjlighet att engagera sig i ämnet utan att läraren tar över och hamnar i fokus. Samspelet mellan 
eleverna utvecklar deras argument och observationer vilket hjälper dem att utveckla sina idéer 
om den fysiska världen (Mercer, Wegerif & Sams, 2004). När eleverna involveras i processen 
börjar de även utveckla sitt eget tänkande och lärande i naturvetenskap (Mercer, 2000).  

3.1.2 Styrdokumenten i naturvetenskap 
I de naturorienterande ämnenas kursplaner, i biologi, fysik och kemi framgår det att eleven 
genom undervisning ska ges förutsättning att söka svar på vetenskapliga frågor med hjälp av 
systematiska undersökningar, utveckla sin förståelse för påståenden med vetenskapliga 
arbetsmetoder och utveckla ett kritiskt förhållningssätt till resultat, argument och olika 
informationskällor (Skolverket, 2018). Kritiskt tänkande handlar om att underbygga påståenden 
och uppfattningar med faktastöd, granska och utvärdera resultat från undersökningar. Kritiskt 
tänkande handlar även om att ställa frågor om budskap och syfte när det gäller en viss 
information för att kunna skilja vetenskapliga påståenden från mer generella (Skolverket, 
2017). Att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande är även en 
av de naturorienterande kursplanernas första förmåga (Skolverket, 2018).  
 
Eleverna ska kunna använda begrepp för att beskriva och förklara olika fenomen och samband 
till exempel, växthuseffekten, fotosyntesen, förbränningsprocesser och energiomvandlingar. En 
viktig grundläggande del för att eleverna ska förstå dessa fenomen är kunskap om energi och 
materia. I fysikens centrala innehåll framgår det exempelvis att eleven ska utveckla kunskap 
om energins oförstörbarhet i olika typer av energikällor och dess påverkan på samhälle och 
miljö, hur energiflöden fungerar och hur människan kan påverka dessa. I kemins centrala 
innehåll står det att eleven ska kunna förklara materiens uppbyggnad. Hur den genom olika 
kretslopp återgår som avfall till naturen, till exempel genom råvarors förädlingsprocess till 
produkter som sedan blir till avfall. Till det centrala innehållet hör också människans beroende 
och påverkan på naturen, vad det innebär för hållbar utveckling och hur energianvändningen 
av fossila och förnybara bränslen påverkar klimatet. För betyget E i slutet av årskurs sex krävs 
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det bland annat att eleven har förmågan att förstå vad människan är i behov av för överlevnad 
och kunna ge exempel på hur vi påverkar naturen, till exempel genom förbränning av olika 
energikällor. Eleven ska även kunna beskriva och exemplifiera fysikaliska fenomen, förståelse 
för kemiska sammanhang och frågor om hållbar utveckling. Gemensamt i de tre kursplanernas 
betygskriterier framgår det att eleven ska kunna beskriva och förklara biologiska, fysikaliska 
och kemiska samband med ämnesspecifika begrepp (Skolverket, 2018). Begreppsförståelsen är 
en viktig förmåga för eleverna att utveckla i sitt kunskapsbygge. Den utgör ingen sanning men 
kommer hjälpa dem i sin utveckling av att förstå hur världen fungerar. När eleverna blir 
förtrogna med begreppen kan de användas i bearbetning av frågeställningar samt i konstruktion 
av nya. När allt kommer omkring handlar naturvetenskapsundervisningen om att ge mening åt 
verkligheten genom att finna svar på frågor om naturen (Helldén, et al., 2015). En viktig 
betydelse för framtiden är, att genom undervisning ge elever de verktyg som behövs för att 
kunna ”bidra till en hållbar utveckling” (Skolverket, 2017, s. 8). Brundtlandsrapporten som 
framfördes av världskommissionen för miljö- och utveckling (WCED, 1987). Troligen har 
rapporten präglat dagens kursplaner med sitt sätt att beskriva vår gemensamma framtid 
”Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (ibid. s. 43). 
 
3.2 Elevers förståelse för växthuseffekten  
Växthuseffekt är en grundläggande egenskap för jordens klimatsystem, solens strålar förser 
systemet med energi. En del av den inkommande solstrålningen reflekteras bort av atmosfären 
utan att påverka klimatet. Tack vare växthusgaser kan viss solstrålning passera jordens atmosfär 
för att sedan absorberas av atmosfären och bidra med energi för att hålla igång klimatsystemet. 
En del av den hindrade värmestrålningen återstrålas och absorberas vilket skapar en varmare 
och jämnare temperatur jämfört med planeter utan en atmosfär. Detta kallas för jordens 
naturliga växthuseffekt. Idag ökar mängden växthusgaser i atmosfären och hindrar ännu mer 
strålning från att ta sig ut ur atmosfären. Detta resulterar i en förstärkt växthuseffekt där jorden 
absorberar mer solenergi och klimatet blir varmare. Detta beror på den mänskliga påverkan på 
växthuseffekten genom att stora utsläpp sker från förbränning av fossila bränslen, transport, 
industri, jordbruk och boskap. Med ökad mängd växthusgaser till exempel koldioxid och 
metangas i atmosfären förstärks växthuseffekten och bidrar till en störning i klimatsystemet 
(Rummukainen, 2005).  
 
I Varma & Linn’s (2012) studie avseende mellanstadieelever framkom det att eleverna brister 
i sin förståelse om växthuseffekten. Eleverna hade problem att förstå hur principerna för 
växthuseffekten och global uppvärmning hänger samman. Många elever förstod att det 
handlade om gaser som hindrar solens energi att ta sig ut och på så sätt värmer upp jorden. Det 
eleverna hade svårt att urskilja var skillnaden på den infraröda värmestrålningen från 
ljusstrålningen och begreppet solenergi, hur strålningen blir reflekterad tillbaka av 
växthusgaserna och hur detta påverkar den globala uppvärmningen. Shepardson, Niyogi, Choi 
& Charusombat (2009) redovisar ett liknande resultat där majoriteten av eleverna inte heller 
förstod växthuseffekten som helhet eller hur strålningen påverkar vår atmosfär. Eleverna 
förstod inte heller att koldioxid och metangas är naturligt förekommande gaser och att en 
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förstärkt växthuseffekt och global uppvärmning, orsakas av mänskliga samhällens utsläpp av 
koldioxid och metan (ibid.). 
 
Ett flertal studier visar att elever kan ha svårigheter att särskilja på fenomenet växthuseffekt 
och ozonlager (Andersson & Wallin, 2000; Boyes & Stanisstreet, 2007; Hansen, 2010; 
Shepardson, et al., 2009). I en studie av Boyes & Stanisstreet (1997) utfördes en 
enkätundersökning på 501 elever mellan åldrarna 13 och 14 år från 22 slumpmässigt valda 
skolor. Studien fick ett överraskande resultat som visade att majoriteten av eleverna hade 
uppfattningen att hål i ozonlagret orsakar växthuseffekten. Hansen (2010) gjorde 
undersökningar under åren 1989, 1993 och 2005 där han kunde konstatera att den bristande 
kunskapen om begreppen snarare ökat. 1989 hade 14,9% av deltagarna i studien föreställningen 
att växthuseffekten var en effekt av ozongaser medan 2005 hade den siffran ökat till 27,5%.  
 
En förståelse för begreppen energi och materia är grundläggande för att kunna förstå fenomen 
som fotosyntes, cellandning och materians kretslopp (Vikström, 2005). Detta har i sin tur 
betydelse för förståelsen för växthuseffekten. Lin & Hu (2003) menar att begreppet energi är 
problematiskt och att det förekommer frekvent i undervisningsmaterial där elever inte förstår 
dess betydelse. I sin studie där 106 elever undersöktes kunde de se att endast 30% av eleverna 
visade på en måttlig förståelse av begreppet cellandning. Eleverna hade föreställningen att det 
handlade om den faktiska andningsförmågan, exempelvis genom lungorna, och inte cellernas 
förmåga att förbränna socker och frigöra energi till cellens arbete. Hur fotosyntesen omvandlar 
solenergi till kemisk energi lagrad i materia i form av sockermolekyler visade sig också vara 
problematiskt för eleverna. De beskriver elevers generella kunskap om energi och materia som 
en svag förklaring till deras svårigheter att förstå begreppen fotosyntes och cellandning. 
Vikström (2015) beskriver också hur det finns en bristande kunskap om energi och materia hos 
elever. Begreppen undervisas sällan samtidigt vilket resulterar i att eleverna inte lyckas förstå 
dem på rätt sätt och får svårt att skilja dem från varandra.  
 
Vikström (2015) lyfter ett lyckat exempel på undervisning vars syfte var att lära elever se 
skillnaden mellan energi och materia genom att låta dem ta reda på var atomer finns och inte 
finns. Eftertestet resulterade i en svarsfrekvens på närmare 90% godkänt när eleverna skulle 
peka ut var atomer fanns och inte. I grupper fick eleverna dela upp varierande och välkända 
föremål i mindre delar till de nått den atomära nivån, till exempel cykel, lampa, stol. Eleverna 
fick sedan till uppgift att göra samma sak med exemplen solljus, lampsken, värme och kunde 
då konstatera att dessa inte bestod av atomer och alltså inte var materia. Uppgiften 
sammanfattades på whiteboardtavlan där de materiella exemplen samlades till vänster och 
exemplen på energiformer till höger. Genom diskussion kunde begreppen materia och energi 
kontrasteras mot varandra och visa på skillnaderna mellan dem. Slutsatsen blev att eleverna 
fick möjlighet att upptäcka skillnaden på energi och materia genom att dessa två behandlades 
samtidigt och kontrasterades mot varandra (ibid.). 
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3.2.1 Undervisning om växthuseffekten 
Elever har alla en förståelse och ett intresse att förstå miljöproblematiken även om den många 
gånger är bristande. Det är viktigt att fortsätta utveckla undervisningen om växthuseffekten och 
hur andra miljöproblem utvecklas och hur detta kommer att påverka framtiden Boyes & 
Stanisstreet (1997). Skolverket (2018) belyser innebörden av att elever ges möjlighet att ta 
ansvar för miljön de lever i, och att de utvecklar ett personligt förhållningssätt för globala 
miljöfrågor och förmåga att agera utifrån personliga ställningstaganden. 
 
I en studie av Reinfried, Aeschbacher & Rottermann (2012) som genomfördes i Schweiz 
undersöktes elevers lärande av och förståelse för växthuseffekten. Syftet var att ta reda på hur 
förståelsen hos en grupp elever utvecklades när man bytte ut det vanliga läromaterialet mot ett 
speciellt framtaget material. Med användandet av ett mer kognitivt utmanande material 
jämfördes en grupp mot en annan som fick använda ett mer traditionellt läromedel som bestod 
av lärobok och illustrationer som var mindre kognitivt utmanande. Resultatet visade att gruppen 
med det traditionella läromedlet hade genererat mindre förståelse för växthuseffekten. Det 
vanliga skolmaterialet med lärobok och illustrationer hjälpte eleverna mindre och kan ha 
bidragit till förstärkta missuppfattningar. I det speciellt framtagna materialet kunde två viktiga 
aspekter urskiljas som vanligtvis inte framgick i läroböckernas illustrationer, dels 
strålomvandlingen på jordens yta och dels atmosfärens strålningsabsorption. Reinfried, et al., 
(2012) menar, att utan dessa aspekter är det knappast möjligt att förstå varför strålningsenergi 
släpps in genom atmosfären, men inte ut. Med tanke på den rådande kunskapsbristen när det 
gäller elevers förståelse om begreppen ozonhål och växthuseffekten menar Reinfried, et al., 
(2012) att förståelsen bara kan utvecklas om uppfattningarna ställs i kontrast mot 
ozonhålskonceptets påverkan på växthuseffekten. Om elever inte ges möjlighet till att få sina 
föreställningar om växthuseffekten reformerade kommer den mer djupgående diskussionen om 
global uppvärmning i klassrummet bli en utmaning. 
 
Alla elever bär på förkunskaper om naturvetenskapliga fenomen och har föreställningar om hur 
dessa kopplas samman med dagens miljöproblem Boyes & Stanisstreet (1997. En stor del i 
elevers konstruktion av kunskaper och uppfattningar skapas utanför skolan i mötet med media 
och internet (Pekel & Özay, 2005; Hansen, 2010; Boyes & Stanisstreet, 1994). Ett sätt att arbeta 
med dessa frågor, för att undvika missförstånd, menar Pekel & Özay (2005) är elevfokuserade 
diskussioner. Lärarna bör även få kontinuerlig kompetensutveckling inom området för att 
kunna hålla en hög kunskapsnivå. Hansen (2010) förespråkar aktivt användande av media och 
internet i den naturvetenskapliga undervisningen. I sin undervisning ska lärare använda sig av 
alla aspekter av miljöproblem, oavsett om de aspekterna är samhälleliga, politiska eller etiska. 
Han anser också att man i klassrummet ska koppla elevernas egna personliga tankar, visioner 
och känslor till lärandet av miljöproblemen (ibid.). 
 
Mason & Santti (1998) observerade vad som händer med elevers förståelse för växthuseffekten 
och den globala uppvärmningen när elever interagerade med andra elever. Genom diskussioner 
i både helklass och mindre grupper skulle elever i en femte klass ges möjlighet att utveckla sin 
individuella kunskap. Genom att låta eleverna uttrycka, jämföra och kritiskt granska andras 
idéer skulle de bli mer medvetna om sina egna uppfattningar om ett fenomen för att därigenom 
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kunna utveckla dem. Genom kvalitativa intervjuer med eleverna framkom det hur 
diskussionerna hade hjälpt till att fylla i de tomma luckorna i förståelsen och utvecklat bättre 
föreställningar. Mason & Santti menar, “Collaborative learning fostered meaning negotiation 
and sharing to advance the children's conceptual understanding” (1998, s. 81). 
 

4. Teoretiska utgångspunkter 
Den här studien använder variationsteorins begrepp och principer som vägledning genom hela 
processen. Undervisning handlar mycket om att ta reda på vad som uppfattas svårt för elever 
för att sedan göra det möjligt att förstå. Variationsteorins utgångspunkt är lärandets objekt och 
hur undervisning kan utformas på ett systematiskt sätt för att ta reda på vad som måste 
synliggöras för att förstå lärandeobjektet på ett specifikt sätt. I undervisningen fokuseras hur 
eleven uppfattar och förstår innehållet, vad de ännu inte förstått och vad som måste till för att 
förståelsen ska bli det som undervisningen avser (Vikström, 2008). Jag anser teorin vara bäst 
lämpad för att kunna besvara studiens två forskningsfrågor med sitt sätt att studera förhållandet 
mellan undervisning och lärande.  
 
4.1 Variationsteori 
Variationsteorin har utvecklats från fenomenografin som intresserar sig för de kvalitativt skilda 
sätt som elever uppfattar samma sak eller fenomen (Lo, 2014). Teorin kan beskrivas som ett 
verktyg för lärare att använda vid identifieringen av viktiga delar, kritiska aspekter för lärandet, 
beroende på vad som ska läras, lärandeobjektet. För att elever ska förstå ett visst lärandeobjekt 
så talas det inom variationsteorin om aspekter som är nödvändiga att urskilja och koppla 
samman. Läraren måste överväga vad som är det avsedda lärandeobjektets kritiska aspekter och 
hur dessa ska synliggöras för eleverna. Hur det ska göras möjligt för eleverna att urskilja de 
aspekter som måste urskiljas för att förstå något på ett särskilt sätt, men som eleverna ännu inte 
uppmärksammat (Kullberg, Runesson, Marton, Vikström, Nilsson, Mårtensson & Häggström, 
2016). Pang & Marton (2013) skriver, “Variation Theory is not a theory about how learning is 
organized, but a theory about how the content of learning is organized” (s. 1066). Vikström 
(2015) beskriver teorin som en vägledning i form av ett ramverk som belyser vad 
undervisningen måste innehålla för att ge eleverna rätt förutsättningar för lärande. För att förstå 
ett lärandeobjekt på ett specifikt sätt måste eleverna erbjudas att urskilja ett antal kritiska 
aspekter. Det är när undervisningen tar form och belyser skillnader istället för endast likheter 
som eleverna kan börja förstå ett lärandeobjekt (Lo, 2014). 
 
4.1.1 Lärandeobjektet och dess kritiska aspekter 
Utgångspunkten i variationsteorin är lärandets objekt, vilket innebär förmågan att förstå något 
på ett specifikt sätt. Lärandets objekt kan ses som något dynamiskt som förändras under 
undervisningens gång. Med lärandets objekt som utgångspunkt för teorin handlar det inte bara 
om ”vad” för innehåll och kunskap som förväntas. Det handlar även om lärandets ”hur”, hur 
eleven uppfattar och förstår innehållet, det vill säga lärandeobjektet. Lärandets objekt handlar 
om att göra det möjligt för elever att förstå särskilda saker på särskilda sätt (Lo, 2014). Om 
elever ska lyckas förstå någonting på ett visst sätt krävs det att eleverna får möjligheter i 
undervisningssituationen att urskilja lärandeobjektets kritiska aspekter. Detta förutsätter någon 
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form av variation i relation till dessa aspekter (ibid.). När läraren har definierat sitt avsedda 
lärandeobjekt och kommit fram till vilka de preliminära kritiska aspekterna är, måste 
undervisningen formas så att urskiljandet av dessa aspekter möjliggörs. De aspekter som är 
kritiska är relativa till den specifika elevgruppen och helt nya aspekter kan visa sig vara kritiska 
när lärandeobjektet iscensätts i undervisningen. Enligt variationsteorin kräver urskiljandet av 
de kritiska aspekterna någon form av variation eller kontrast (Vikström, 2015). Vikström 
beskriver detta som att de kritiska aspekterna måste sticka ut, ”bildligt talat som en röd punkt 
mot en helvit bakgrund” (2015, s. 25). 
 

Hur vi uppfattar ett fenomen är alltså beroende av vilka kritiska aspekter hos fenomenet vi 
urskiljer i just den situationen. Fenomenet och situationen kan inte skiljas åt. Genom att 
erbjudas möjligheten att urskilja kritiska aspekter hos naturvetenskapliga fenomen kan 
elever genom undervisning få ett rikare sätt att se på fenomen i världen. (Helldén, et al., 
2015, s. 27) 
 

Begreppet, kritiska aspekter är svårdefinierat och inte helt enkel att förstå. Helldén et al., (2015) 
menar att det alltid är relativt till lärandeobjektet, vilken förmåga det syftar till samt vilken 
elevgrupp. Vad som utgör kritiska aspekter för ett lärandeobjekt är en empirisk fråga. Det måste 
utforskas i varje enskilt fall, för varje lärandeobjekt och lärandegrupp (Vikström, 2015; 
Helldén, et al., 2015). Ett exempel på lärandeobjekt kan vara att en person ska lära sig cykla, 
det kan underlätta för personen att förstå vilka de kritiska aspekterna är för att cykeln faktiskt 
ska kunna rulla framåt. De kritiska aspekterna kan vara: (1) cykeln ska ha en rörelse framåt, (2) 
cyklisten måste trampa hårt på pedalen för att ge kraft åt cykeln för att den ska röra sig framåt, 
(3) cykeln måste hållas i balans hela tiden för att inte välta, (4) cyklisten måste parera rörelserna 
i sidled. Med denna information är det större sannolikhet att en person som sätter sig på cykeln 
för första gången snabbare kommer lära sig att cykla (Lo, 2014). För att lärare ska kunna ta reda 
på vad som är kritiskt för just ett specifikt lärandeobjekt i en specifik elevgrupp behöver lärare 
se till varje elev. Lo (2014) menar att lärare måste inse att det är normalt för elever att se ett 
lärandeobjekt på ett visst sätt, även om det inte stämmer med lärarens eller övriga elevers 
synsätt. Helldén et al., (2015) belyser vikten av lärarens kompetens inom området. Läraren 
måste förstå och sätta sig in i hur eleverna förstår innehållet av det aktuella arbetsområdet och 
vad som bör eftersträvas för att utveckla förståelsen ytterligare. Genom kollegial samverkan 
har läraren ännu fler möjligheter att upptäcka olika kritiska aspekter och bli medveten om dem. 
Med medvetenhet kan lärare tydliggöra dem i sin undervisning och samtidigt utveckla sin 
lärarkompetens (ibid.).  
 
4.1.2 Variationsteori som guidande princip 
Lärare lyfter oftare exempel som visar på likheter istället för olikheter (Lo, 2014). Pang & 
Marton skriver “meanings are acquired from experiencing differences against a background of 
sameness, rather than experiencing sameness against a background of difference” (2013, s. 
1066). Det går inte att förstå vad någonting verkligen är genom att bara se till olika objekts 
likheter. För att generera ny kunskap och förstå vad någonting faktiskt är måste vi också veta 
vad någonting inte är, se objektets olikheter genom variation och samtidighet. En elev som bara 
har sett djur i form av hundar kan vi knappast anta förstår skillnaden mellan hund och djur. 
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Genom erfarenheten av variation och invarians kan en elev erfara kunskap om vad hund 
respektive djur är för någonting, även vad det inte är för någonting (Pang & Marton, 2013). Det 
går inte att börja med en allmän förklaring om vad begreppet färg är för någonting till en person 
som aldrig upplevt olika färger, det går inte heller inte att lära ett barn vad grönt är genom att 
endast visa exempel på gröna saker. Det gröna måste varieras mot någonting som inte är grönt. 
För att förstå att det inte bara är en boll som är grön måste färgen grön skiljas från objektet. 
Detta gör vi med kontrast, färgen grön kan framträda genom att visa exempel på olika objekt 
som alla är gröna, eller genom att visa en grön boll mot en bakgrund av många gula bollar 
(Marton, 2015). Enligt variationsteorin kan lärandeobjektets kritiska aspekter enbart urskiljas 
genom variation, den kritiska aspekten måste varieras mot en invariant bakgrund. Detta kan ske 
antingen samtidigt, exempelvis genom att behandla energi och materiabegreppen samtidigt, 
eller genom att minnas och använda tidigare erfarenheter och kunskaper. Därför är det viktigt 
att läraren är uppmärksam på vad det är som varierar och vad som är invariant i 
lärandesituationen menar Vikström (2008). Variationsteorin kan ge vägledning för vad som 
måste synliggöras och urskiljas för att förstå något på ett särskilt sätt.  
 
Variationsmönster, det vill säga vad som varieras och vad som behålls konstant, kan synliggöra 
lärandeobjektets kritiska aspekter. När vissa aspekter hos ett lärandeobjekt hålls oföränderliga 
medans andra aspekter varieras skapas ett variationsmönster. Det är variationen som avgör på 
vilket sätt eleverna kommer att erfara och urskilja de kritiska aspekterna. Lo (2014) menar att 
om eleverna lär sig det läraren förväntar sig av dem så beror det på om variationsmönstren har 
kunnat göra de kritiska aspekterna möjliga att erfara och urskilja. I undervisningen är 
variationsmönster ett högst användbart verktyg som kan främja elevernas förståelse för ett 
lärandeobjekt genom att synliggöra dess kritiska aspekter. Marton (2015) beskriver hur två 
kritiska aspekter måste synliggöras samtidigt genom kontraster som visar hur de skiljer sig åt. 
Det går inte att börja med vad som är specifikt och hitta vad som är generellt. Visas det bara 
exempel på vad naturlig växthuseffekt  kan vi inte anta att eleverna har blivit medvetna om vad 
naturlig växthuseffekt är. Genom att behandla naturlig växthuseffekt och förstärkt 
växthuseffekt samtidigt kan skillnaderna synliggöras för eleverna. På samma sätt kan vi inte 
anta att eleverna förstår solens värmestrålning om vi bara visar exempel på vad värmestrålning 
är. Kontrasten mellan värme- och ljusstrålning visar inte bara vad det är, utan även vad det inte 
är. Erfara vad en aspekt inte är genom kontrast kan möjliggöra förståelse för vad en aspekt 
faktiskt är. Medvetenheten om aspekters olikheter är nödvändiga för att lära känna världen som 
vi uppfattar den (Marton, 2015). 
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För att det variationsteoretiska arbetssättet ska lyckas krävs det att läraren möjliggör för varje 
enskild elevs förutsättningar att delta i läranderummet. Läranderummet skapas genom 
variationen i lärandesituationen där läraren måste se till elevgruppen och det tänkta 
lärandeobjektet i sin undervisning. Sett till det tänkta lärandeobjektet kan läraren ta reda på vad 
som är möjligt för eleverna att erfara vid det specifika tillfället. Det är läranderummet, och de 
kritiska aspekter som blir möjliga att urskilja, som begränsar vad som rimligen kan erfaras i 
den specifika lärandesituationen (Marton, Runesson & Tsui, 2011). 
 

The space of learning captures only what it is possible to learn in a situation from the point 
of view of what is meant to be learned (s. 23) 
 

4.1.3 Lärandeobjektets struktur 
Med variationsteorin som verktyg och guidande princip blir det möjligt att avgöra vilka kritiska 
aspekter som måste synliggöras för att elever ska förstå ett avsett lärandeobjekt. För att 
undervisningen ska bli så bra som möjligt är lärandeobjektet under ständig förändring för att 
utveckla ett mer effektivt, meningsfullt och fördjupat lärande hos eleverna. Med andra ord är 
lärandeobjektet dynamiskt under planering och genomförande av undervisning och kan delas 
upp i tre delar, det avsedda, det iscensatta och det erfarna lärandeobjektet. Det avsedda 
lärandeobjektet är den förmåga som läraren vill att eleverna skall utveckla. Detta lärandeobjekt 
formuleras i lärarens planering, grundat på kursplaner, tidigare forskning om elevers förståelse 
men framförallt genom att undersöka elevernas förförståelse. Det iscensatta lärandeobjektet är 
det läranderum som formas i undervisningspraktiken och slutligen utgörs det erfarna 
lärandeobjektet av den förståelse eller kunskap som den individuella eleven har med sig efter 
undervisning. I idealfallet sammanfaller då det erfarna lärandeobjektet med lärarens avsikter 
(Lo, 2014; Marton, 2015). Lo (2014) menar att elever på egen hand inte kan urskilja vad som 
är kritiskt i ett lärandeobjekt utan behöver stöd i lärandeprocessen. Det är därför upp till läraren 
att ge eleverna förutsättningar för att lyckas med detta. Hur det avsedda lärandeobjektet 
kommer att utvecklas under processen går inte att förutspå eftersom hänsyn måste tas till 
elevernas oförutsägbarhet. Det avsedda lärandeobjektet är sällan likt utfallet som representerar 
det erfarna lärandeobjektet. Lärandeobjektet har en dynamisk natur där den kompetenta läraren 
ser till de förutsättningar som råder och ändrar det iscensatta lärandeobjektet för bästa möjliga 
utfall. Beroende på elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter kommer de erfarna 
lärandeobjektet att se ut på olika sätt för olika elever. Det är dock alltid lärarens ansvar att göra 
lärandet möjligt (ibid). 
 
4.1.4 Learning study 
Learning study är en modell som gör det möjligt för lärare att tillsammans studera vad det 
innebär för elever att förstå något på ett särskilt sätt och hur undervisningen kan optimeras för 
att eleverna ska lyckas. Med variationsteorin som utgångspunkt genomförs en cyklisk process 
där relationen mellan undervisning och lärande studeras genom att i små steg revidera lektioner 
med efterföljande undersökning av hur detta påverkar elevernas lärande (Lo, 2014; Vikström, 
2015). Ett avsett lärandeobjekt definieras som blir målet för undervisningen. Ett förtest för 
kartläggning av elevernas förkunskaper konstrueras. Beroende på vad förtestet visar att 
eleverna har för förkunskaper om det avsedda lärandeobjektet planeras sedan en lektion där en 
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av lärarna undervisar och som videofilmas. Därefter genomförs ett eftertest av elevernas 
kunskaper genomförs. Resultatet jämförs sedan med de lärandemöjligheter den videofilmade 
lektionen erbjudit. De frågor som ställs under analysarbetet fokuserar på vilka kritiska aspekter 
som synliggjorts och inte, och hur detta kan spåras i resultatet av elevtesterna. När lektionen 
och testerna analyserats och diskuterats i gruppen kan sedan lektionsplaneringen omarbetas 
med avseende på vad man funnit var kritiskt. Den reviderade lektionen görs om i en annan 
grupp med en annan undervisande lärare för att återigen analyseras. Genom att jämföra 
kvalitativa skillnader på lektioner skapas möjligheter för lärare att utveckla sin undervisning 
och därmed förbättra elevernas resultat. Lo (2014) nämner tre grundläggande 
variationsteoretiska utgångspunkter i en learning study.  
 

1.   Att fokusera på ”lärandeobjektet” 
2.   Att se kunnande som ett sätt att erfara saker och ting. Att någon lär sig ett lärandeobjekt 

innebär alltså att personen ändrar sitt sätt att se eller sin förståelse av objektet. 
3.   Att basera undervisningen på tre typer av variation (s. 41). 

 
Tre typer av variation tillämpas i en learning study där den första variationen är elevernas sätt 
att förstå lärandeobjektet. Teamet undersöker elevernas kunskaper genom användning av för- 
och eftertest. Den andra variationen är lärarnas förståelse och sätt att hantera lärandeobjektet i 
undervisningen. Teamet samlas och diskuterar det tänkta innehållet med sina respektive 
kunskaper om lärandeobjektet, analyser av tidigare/andras lektioner som kan bidra med 
kunskap och insikt. Den sista variationen används som en vägledande princip vid planering och 
genomförande av lektionerna, genom att teamet har identifierat och kommit överens om de 
kritiska aspekterna som ska göras möjliga att synliggöras av eleverna. Lektionen ska utformas 
medvetet med ett genomtänkt variationsmönster, där det är bestämt vilka aspekter som ska 
varieras samtidigt och vilka som ska hållas oförändrade. För ett önskat resultat är det en 
förutsättning att aspekterna synliggörs och att eleverna får syn på dem (Lo, 2014; Vikström, 
2015). 
 
4.2 Formativt arbetssätt 
En formativ arbetsprocess karaktäriseras av att de mål som ligger till grund för undervisningen 
synliggörs för eleverna. Den information som samlas in i och med arbetets gång är väsentlig 
för att förstå var eleverna befinner sig i förhållande till målen och hur eleven ska arbeta vidare 
mot dem (Karlsson & Grönlund, 2011). Vidare belyser Karlsson & Grönlund (2011) vikten av 
att synliggöra var eleverna befinner sig i lärandeprocessen, och använda informationen för att 
anpassa undervisningen till elevernas behov. Eleverna behöver stöd i lärandeprocessen och det 
upp till läraren att stötta eleverna för att de ska lära sig det som är avsett. För att eleverna ska 
lyckas med detta krävs det att den kompetenta läraren ser lärandeobjektet som något dynamiskt 
som är under förändring utifrån elevernas förutsättningar och behov (Lo, 2014). Det är inte bara 
eleverna som behöver få kunskap om sitt lärande, lärare behöver också få elevernas lärande 
synliggjort menar Karlsson & Grönlund (2011). 
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Karlsson & Grönlund (2011) lyfter tre grundfrågor som ständigt måste finnas i åtanke och 
ställas av lärare och elev under arbetsprocessen: 
 

1.   Vad är målet? 
2.   Hur ligger jag/eleven till? 
3.   Hur ska jag/eleven gå vidare? (s. 16) 

 
Kopplat till ett variationsteoretiskt perspektiv kan likheter ses mellan frågorna och en learning 
study där målet är det tänkta lärandeobjektet. Beroende på elevernas kunskaper från ett förtest 
bestäms de kritiska aspekter för det iscensatta lärandeobjektet som måste synliggöras för 
eleverna i undervisningen genom olika variationsmönster (Lo, 2014). 
 
Med en framåtsyftande avsikt är idén med formativ bedömning att stödja elevernas lärande och 
motivation genom nyanserad information om deras prestationer i förhållande till givna mål och 
kriterier. Elevernas styrkor och utvecklingsbehov ska kunna identifieras och användas som stöd 
i den fortsatta utvecklingen. Det finns inget recept att följa i arbetssättet utan det konstrueras 
utifrån sin egen klassrumssituation (Jönsson, 2017). Förutom lärare – elevkommunikationen så 
är elevernas engagemang i varandra ett viktigt inslag i det formativa arbetssättet. I aktiviteter 
där eleverna ges tillfälle att samtala utvecklar eleverna insikt om sina starka respektive svaga 
sidor och kan på så sätt styra sitt arbete för att uppnå önskade mål. I interaktionen när eleverna 
delar med sig om sina tankar och idéer använder de ett språk som kan vara mer tillgängligt än 
det läraren använder och kan därmed bidra till ökad förståelse (Balan & Jönsson, 2014). 
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5. Metod 
Studiens syfte var att generera kunskap om hur elevers förståelse för den förstärkta 
växthuseffekten kan utvecklas. I en ansats att få svar på mina forskningsfrågor fann jag 
användningen av kvalitativa forskningsmetoder som det lämpligaste valet då min ambition var 
att få en djupare inblick i elevernas kunskaper. Kvalitativ forskning används för att studera 
fenomen som är svåra att uppfatta, exempelvis känslor, intentioner och tankar. Kvalitativ data 
går inte att mäta, det räcker att konstatera att de finns, hur de fungerar och i vilka situationer de 
förekommer (Ahrne & Svensson, 2015). Intresset för denna studie låg i att undersöka vilka 
kritiska aspekter som måste göras möjliga att urskilja och vilka variationsmönster som måste 
iscensättas för att utveckla elevernas förståelse av ett avsett lärandeobjekt. Genom att arbeta 
med kvalitativa intervjuer innan och efter lektionsserien synliggjordes elevernas förkunskaper 
och vad de sedan hade lärt sig. Denscombe hävdar att ”Intervjuer är särskilt lämpade för att 
producera djupgående och detaljerad data” (2000, s. 161). 
 
5.1 Urval 
Det fanns en möjlighet för mig att utföra studien på min senaste praktikplats i årskurs sex som 
jag spenderade halva höstterminen 2018 hos. Eleverna var uppdelad i två klasser, a och b med 
20 elever i vardera klass. Skolan var mellanstor, med elever från förskoleklass till och med 
årskurs nio, centralt belägen i staden. En tid tillbaka var jag ett känt ansikte för eleverna och 
hade lyckats få en bra relation med dem, vilket för mig innebar en klar fördel för 
datainsamlingen då vi kunde hoppa över ”lära känna” fasen. Denscombe (2000) hävdar att 
forskarens personliga identitet kan påverka hur de intervjuade kommer välja att svara på 
frågorna. Med tanke på den tidigare relationen vi byggt upp under praktiken ansåg jag att 
reliabiliteten i min datainsamling skulle gynnas tack vare att jag och eleverna kände varandra 
sedan tidigare. Elevsamtalen innefattade kvalitativa gruppintervjuer med ett urval av eleverna. 
De utvalda eleverna valdes baserat på de elever som hade ett godkänt samtyckeskrav från 
vårdnadshavare och dem själva. 
 
5.2 Genomförande 
Studien genomfördes genom att (1) bestämma ett avsett lärandeobjekt, (2) skapa för- och 
eftertest, (3) genomföra förtest och kvalitativa intervjuer, (4)  planera en lektionsserie baserat 
på analysen av förtest, (5) utföra lektionsserien med revideringar baserade på formativa 
bedömningar, (6) utvärdera det erfarna lärandeobjektet genom eftertest och kvalitativa 
intervjuer, (7) Helhetsanalys av insamlade data. 
 
Genomförandet av studien är inspirerat från learning study med den skillnaden att den inte är 
utförd i ett lärarlag och inte med ett lika tydligt cykliskt förlopp. 
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5.2.1 Arbetsgång 
Studien redovisas schematiskt i figur 1. 
 

Före lektionsserien 

 

 

 
Lektionsserien 

 
 

Efter lektionsserien 

 

 
  

Lektion 1: Kritisk aspekt : skillnaden på materia och energi. 
Efterarbete: Analys av det iscensatta lärandeobjektet. 
 

Lektion 2: Kritisk aspekt: Skillnader mellan synligt ljus, ultraviolett och infraröd 
strålning. 
Efterarbete: Analys av det iscensatta lärandeobjektet. 
E 

Lektion 3: Kritisk aspekt: skillnaden på naturlig- och förstärkt växthuseffekt. 
Efterarbete: Analys av det iscensatta lärandeobjektet. 

Planering av det avsedda lärandeobjektet och konstruktion av för- och eftertest. 

Genomförande av förtest, kvalitativa intervjuer med utvalda elever, analys av svaren. 

Revidera avsett lärandeobjekt, identifiera kritiska aspekter och skapa lektionsplanering. 

Transkribering, databearbetning och analys av data. 

Genomförande av eftertest, intervju med utvalda elever. 
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5.2.2 Före lektionsserien 
Med variationsteorin som en guidande princip genom studien bestämdes först och främst det 
avsedda lärandeobjektet; att öka elevernas förståelse för den förstärkta växthuseffekten. 
Tidigare forskning gav inledningsvis ledtrådar för vad som kunde utgöra kritiska aspekter för 
lärandeobjektet. Ett förtest konstruerades med syfte att ta reda på elevernas förkunskaper och 
för att kunna identifiera de preliminära kritiska aspekterna för just denna elevgrupp. Testet 
innefattade en elevtext, där eleverna ombads att med hjälp av ord och bild så noggrant de kunde 
redogöra för sin förståelse för växthuseffekten. Med utgångspunkt i elevernas bilder och texter 
intervjuades fyra elever ur ena klassen och två ur den andra för att samla in mer djupgående 
data om elevernas förståelse. 
 
Med kunskap från aktuell forskning inom området hade jag en förståelse innan lektionsserien 
för vilka kritiska aspekter som var kända sedan tidigare. Denna kunskap fick sedan samverka 
med den data som förtestet och intervjuerna genererade. Data analyserades och de kritiska 
aspekterna som ansågs behöva synliggöras för eleverna bestämdes. De aspekterna som 
identifierades och iscensattes i lektionsserien var följande:  
 

1.   Begreppen energi och materia. 
2.   Skillnaden på ljus-och värmestrålning. Kunskap om respektive strålningstyp och dess 

påverkan på atmosfären. 
3.   Skillnaden mellan naturlig och förstärkt växthuseffekt och hur människan påverkar  

klimatsystemet. 
 
Detta utgjorde grunden för formuleringen av det avsedda lärandeobjektet: Eleverna ska 
utveckla sin förståelse för växthuseffekten genom att urskilja hur värmestrålning hindras att 
lämna atmosfären och hur människans växthusgaser ytterligare förstärker denna effekt. 
 
5.2.3 Lektionsserien 
Lektionsserien innefattade totalt tre 40-60 minuters lektioner (Se bilaga 1). Lektionerna 
genomfördes en gång i vardera klass. Det formativa arbetssättet möjliggjorde revidering av 
lektionsinnehållet inför nästa gång samma innehåll behandlades i en ny elevgrupp. En 
förutsättning för att elever ska förstå ett fenomen på ett specifikt sätt är enligt variationsteorin 
att de kan urskilja lärandeobjektets kritiska aspekter. Variation, någon form av kontrast är i sin 
tur en förutsättning för urskiljandet och strävan blev därför att åstadkomma detta i 
undervisningen.  
 
Med inspiration från Vikström (2014) hanterades begreppen energi och materia under lektion 
1 genom att eleverna först i grupp, och sedan gemensamt i helklass delade upp välkända saker 
som cykel och lampa i mindre beståndsdelar ända ned till atomär nivå för att sedan göra 
detsamma med begreppen värme, solljus och lampsken. Variationsmönstret resulterade i en 
kontrast mellan de två begreppen energi och materia som möjliggjorde för vidare diskussioner 
om materia i gasform. Begreppet energi hanterades vidare med hjälp av en termos som fick 
illustrera hur atmosfären kan hålla kvar värme för att illustrera hur energi aldrig kan försvinna, 
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utan bara spridas. Vid det andra (2) lektionstillfället bearbetades solens synliga ljus, 
ultravioletta- och infraröda strålning där olika energibärare som ficklampa och gaständare 
användes i iscensättandet för att urskilja de två aspekterna. Syftet med detta var att öka 
förståelsen för atmosfärens betydelse och att visa på hur det synliga solljuset respektive 
värmestrålningen beter sig på olika sätt. Med en jordglob och ljuskälla kunde diskussionerna 
fördjupas och frågor kunde besvaras till exempel, varför fryser vi inte ihjäl på natten och varför 
brinner vi inte upp på dagen? Lektion (3) bestod av att eleverna tillsammans i grupper skulle 
illustrera den naturliga respektive förstärkta växthuseffekten och kontrastera dem mot varandra. 
Illustrationerna, de bilder eleverna hade åstadkommit presenterades gemensamt i helklass. 
 
5.2.4 Efter lektionsserien 
För att synliggöra hur eleverna erfarit lärandeobjektet fick alla elever vid lektionsseriens slut 
göra ett eftertest som genomfördes på samma sätt som förtestet med en bild och förklarande 
text. De elever som blev intervjuade fick möjlighet att kommentera och förklara sina nya bilder 
och elevtexter ytterligare. Detta gav möjlighet till att se relationen mellan min undervisning och 
elevernas lärande, med andra ord relationen mellan det avsedda, det iscensatta och det lärda 
lärandeobjektet (Lo, 2014).  
 
5.3 Datainsamling  
Studien grundar sig på ett variationsteoretiskt perspektiv och är learning study inspirerad. En 
learning study förutsätter att det finns en grupp lärare och forskare som samarbetar med att 
samla in data för att sedan analysera den tillsammans (Lo, 2014). Eftersom jag var ensam i mitt 
utförande agerade jag både lärare och forskare som studerade min egen undervisning och 
elevernas lärande under studien. Det fanns en växelverkan mellan att undersöka och att bli 
undersökt. Runesson (2011) menar att lärare personligen måste engagera sig i forskningsfrågor 
som rör lärandet, ställa egna forskningsfrågor och undersöka den egna praktiken. På så sätt 
kommer en ny typ av kunskap kunna skapas och läraren blir inte bara en kunskapskonsument 
utan också en producent. Videofilmning och ljudupptagning av lektionspassen möjliggjorde för 
mig att i efterhand studera lektionerna, hur de kritiska aspekterna hanterades och synliggjordes 
genom iscensatta variationsmönster.  
 
5.3.1 Elevtext 
För att få en inblick i elevernas förkunskaper respektive vad de lärt sig efter lektionsserien 
användes, i enlighet med learning studyns sätt att arbeta med, ett för- och eftertest. Testerna 
studerade elevernas kunskaper om lärandeobjektet, en gång innan lektionsserien och en gång 
efteråt. De båda tillfällena var strukturerade på samma sätt där samtliga elever ombads att 
genom text och bild beskriva vad de visste om lärandeobjektet. Bildspråk menar Skolverket 
(2007) skiljer sig från verbalspråk där bilden kan framhäva rum och djup till skillnad från 
språket, talad och skriven text kan beskriva men aldrig direkt avbilda något. Vidare skriver 
Skolverket om hur vi får ”ett vidgat textbegrepp när begreppet text får innefatta budskap som 
överrförs [sic] på annat sätt än genom det skrivna ordet” (2007, s. 8). Jag har därför valt att inte 
göra skillnad på begreppen bild och text, de är båda samlade under begreppet text. 
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5.3.2 Kvalitativa gruppintervjuer 
För att få kunskap om elevernas förståelse för lärandeobjektet växthuseffekten så utfördes 
kvalitativa gruppintervjuer med eleverna före och efter lektionsserien. Fördelningen av 
intervjugrupperna var två elever från ena klassen och fyra från den andra, intervjuerna varade 
ungefär 15 minuter åt gången. Fördelen med gruppintervjuer framför individuella är att eleverna 
kan komplettera och bemöta varandras synpunkter och på så sätt utveckla varandras 
resonemang. En nackdel kan vara att gruppdynamiken ”kväver” diskussionen där de tysta 
förblir tysta och de som talar mycket får allt utrymme. En förutsättning för en god gruppintervju 
är att gruppmedlemmarna är genomtänkt utvalda (Denscombe, 2000). Intervjuerna syftade till 
att låta de utvalda elever med ord bemöta och komplettera den text de hade åstadkommit för att 
lärandeobjektets kritiska aspekter skulle kunna identifieras och vad eleverna hade erfarit. Lo 
(2014) menar att det finns två viktiga skäl för att bestämma de kritiska aspekterna: (1) läraren 
får bättre insikt och förståelse för lärandeobjektet, (2) läraren får bättre kunskap om hur 
elevernas individuella förutsättningar kan stöttas i lärandeprocessen. Intervju som metod för 
datainsamling gjorde det möjligt att hitta kritiska aspekter som sedan blev utgångspunkten för 
lektionsplaneringen.  
 
Källström Cater (2015) menar att intervju som insamlingsmetod av data är en särskilt lämplig 
metod när det gäller att fånga och synliggöra barns tankevärld. Strukturen som användes under 
intervjuerna var av semistrukturerad typ där jag som forskare var medskapare i samtalet med 
eleverna. Semistrukturerad intervju innebär att det finns ett underlag för samtalet som forskaren 
utgår från. Den är däremot inte så hårt strukturerad så att samtalet endast behöver beröra 
frågorna eller strukturlös så samtalet får vara helt fritt. Källström Cater (2015) menar att lägre 
strukturerade intervjuer är inbjudande och passar bäst då det ger barnet en möjlighet att göra 
sina tankar och erfarenheter hörda. Vanligtvis utförs kvalitativa intervjuer med låg grad av 
strukturering där den/de som intervjuas ges utrymme att svara med sina egna ord (Patel & 
Davidson, 2011). Innan intervjutillfällena hade områden som intervjuerna skulle beröra tagits 
fram baserat på tidigare forskning och elevernas texter (se bilaga 2). Några färdiga frågor eller 
manus användes alltså inte utan eleverna fick fritt berätta om sina texter. Frågorna som ställdes 
grundade sig helt på elevernas tester och det som sades under intervjuerna. De ställdes spontant 
där de passade bäst in i det enskilda fallet, alltså med låg strukturering. Denscombe (2000) 
hävdar att det är lättare att upptäcka saker om komplexa frågor om den intervjuade ges 
möjlighet att säga sin mening rakt ut. Med kvalitativa intervjuer går det aldrig att försöka 
formulera olika svarsalternativ i förväg. Syftet är, och bör vara, att upptäcka och identifiera 
egenskaper och beskaffenheter hos något, i mitt fall elevernas kunskaper om växthuseffekten 
(Patel & Davidson, 2011). 
 
För mig som forskare var det viktigt att vara medveten om mitt förhållande till den som 
intervjuades. Denscombe (2000) menar att forskarens personliga identitet har en viss påverkan 
på intervjusituationen, till exempel för hur den intervjuade kommer bete sig eller svara på 
frågor. Intervjuaren bör vara medveten om sin medverkan i samtalet, hur olika roller och 
förhållningssätt kan bidra. I intervjusituationen så bör man som intervjuare däremot inte 
förändra tillvägagångssättet på något väsentligt sätt bara för att informanten är ett barn om det 
inte är nödvändigt. Utfallet på intervjun och de data som samlas in handlar snarare om 
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intervjuarens kommunikativa förmåga och teoretiska reflektion än barnets ålder (Källström 
Cater, 2015). Intervjuaren måste hjälpa informanten att bygga upp ett meningsfullt och 
sammanhängande resonemang. Med detta menas inte att intervjuaren ska ta över och konstruera 
sammanhanget åt den intervjuade (Patel & Davidson, 2011). Intervjuerna utfördes på skolan i 
en bekant miljö för eleverna för att minska klyftan i relationen forskare – elev. De 
forskningsetiska principerna låg till grund för samtalen och eleven blev informerad om sina 
rättigheter bland annat om möjligheten att avbryta sin medverkan, om eleven ville göra detta  
”mitt i en intervju står det honom/henne fritt att göra det.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10).  
 
5.3.3 Ljudupptagning 
I observationen av eleverna använde jag mig av ljudupptagning under samtliga intervjuer och 
lektioner. Vid de kvalitativa gruppintervjuerna användes en surfplatta som ljudinspelningsenhet 
som placerades på bordet när eleverna berättade. Under lektionstillfällena spelade jag även in 
mitt eget ljud med hjälp av en mobiltelefon med mikrofon som jag hade under min tröja. 
Surfplattan användes även under lektionerna, den placerades ut i grupper som jag fann hade 
extra intressanta diskussioner, alternativt bar jag med den för att fånga sekvenser där frågor 
ställdes som eleverna fick svara på. Som komplement till ljudet fördes fältanteckningar 
kontinuerligt för att underlätta navigeringen i analysen av ljudinspelningarna. Transkriberingen 
av data underlättades då anteckningarna kompletterade ljudinspelningen, till exempel vem som 
sa vad i vilket sammanhang (Denscombe, 2000). När data samlas in med hjälp av 
ljudupptagning registreras det eleverna säger exakt och risken för misstolkning minskar (Patel 
& Davidson, 2011). För att jag överhuvudtaget skulle få möjlighet att spela in ljud krävdes 
elevernas och vårdnadshavarnas tillstånd i form av ett informerat samtycke. Det vill säga att 
eleverna är medvetna om studiens syfte, sina rättigheter och hur data kommer att hanteras 
(Ahrne & Svensson, 2015). Det informerade samtycket skickades hem i ett brev till 
vårdnadshavarna och eleverna där information om studien framgick och möjligheten att skriva 
på medverkan (se bilaga 3). 
 
5.3.4 Videoinspelning 
Det var inte bara eleverna som var av intresse i datainsamlingen, som nämnts tidigare så fanns 
en växelverkan med att studera och bli studerad. Ljudupptagningen användes även på mig själv 
och kompletterades med videoinspelning för att möjliggöra analysen av min insats som lärare 
under sex lektionspass. För att kunna spela in video så använde jag mig av en mobiltelefon och 
ett litet stativ. Internet stängdes av och flygplansläget användes för att minimera risken att 
någonting skulle avbryta filmen, en laddare var även inkopplad. Telefonen placerades i ena 
fönstret längsmed långsidan i klassrummet för att undvika motljus av solen och placeringen 
möjliggjorde att bara filma mig och informantsgruppen. 
 
I en learning study spelar videofilmning av det iscensatta lärandeobjektet en viktig roll. Den 
möjliggör för forskarna att dra slutsatser från lektionen vad som gick bra och vad som gick 
sämre i en cyklisk process där fokus ligger på att eleverna ska erfara de kritiska aspekterna hos 
det lärandeobjekt som är avsett (Marton, 2015). Eftersom jag använde mig av ett learning study 
inspirerat arbetssätt där relationen mellan min undervisning och elevernas lärande skulle 
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studeras, behövde jag samla in data om mig själv och det iscensatta lärandeobjektet. Förutom 
videoobservationens unika förmåga att samla in djupgående data om faktiska händelser, 
interaktioner och miljöer så möjliggör den även att spela in sammanhang där man själv ingår, 
menar Eidevald (2015). Metoden skiljer sig från andra datainsamlingsverktyg, det som gör 
videomaterialet unikt är möjligheten att studera samma sekvenser om och om igen, något som 
kan fungera som en ögonöppnare (ibid.). Eftersom videoobservationer kan vara svårare att få 
tillstånd till och inte alla vill vara med på film så avgränsade jag filmandet i klassrummet på 
mig själv och de elever som hade godkänt detta på samtyckesblanketten som skickats till 
hemmet. Denscombe (2000) påtalar att risken med videofilmning är att utrustningen kan 
påverka och störa situationen. Samtidigt menar han att det inte finns någon metod förutom video 
som på samma sätt kan erbjuda en fullständig dokumentation av det som äger rum. 
 
5.3.5 Formativt arbetssätt 
För att veta hur elevernas förståelse utvecklats efter varje lektion använde jag mig av ett 
formativt arbetssätt. Det var av stor vikt för min undervisning att få kunskap om elevernas 
lärande för att veta vad av det iscensatta lärandeobjektet de hade erfarit och vad de ännu inte 
hade upptäckt. Jönsson (2017) menar att idén med ett formativt arbetssätt är att stödja elevernas 
lärande och motivation på något sätt. Jag rörde mig mellan elevgrupperna för att ta del av deras 
diskussioner och resonemang medan jag samlade in data i form av ljud, video och anteckningar. 
Arbetssättet möjliggjorde för mig att utmana elevernas resonemang och ställa frågor för att få 
nyanserad information om deras kunskaper. Den nyanserade informationen är nödvändig för 
att kunna stötta elevernas fortsatta utveckling mot målet, en specifik förståelse för 
lärandeobjektet. Med den information som kunde inhämtas från varje enskild situation gav det 
mer insikt i vad eleverna behöver lära sig för att komma vidare. Den inhämtade data som 
formativt insamlades analyserades kontinuerligt och gav möjlighet att förtydliga, förklara 
missförstånd och revidera det iscensatta lärandeobjektet inför nästa lektion i serien (ibid.).  
 
Empiriskt material Total antal 

Videoinspelning (lektion) 4 timmar 32 minuter 

Ljudupptagning (intervju + lektion) 5 timmar 30 minuter 

Elevtexter 80 stycken 

Kompletterande anteckningar 2 dataskrivna sidor 

Transkriberad data 58 dataskrivna sidor 

 
Tabell 1: Översikt av datamaterial  
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5.4 Forskningsetiska aspekter 
I samråd med ansvarig klasslärare har studien utförts i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 
etiska regler för forskning där hänsyn tagits till följande krav: 
 
Informationskravet 
De elever som medverkade i studien informerades om vad studiens syfte var och hur den skulle 
gå till. Eleverna informerades om att samtal och lektioner kommer spelas in med ljud och video 
för att sedan kunna analyseras. Vårdnadshavare fick ta del av informationen i form av ett brev 
som eleverna fick ta med sig hem en vecka innan studiens start. Förutom den övergripande 
informationen om studiens syfte och metoder så framgick även kontaktuppgifter till mig (Se 
bilaga 3). 
 
Samtyckeskravet 
Samtliga elever som deltog i undersökningen hade själv rätten att bestämma över sin 
medverkan. De informerades om sina rättigheter, att det var frivilligt att delta i studien och att 
de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan utan någon anledning. Vårdnadshavare 
fick möjlighet att skriva på samtycke för sitt barns medverkan via informationsbrevet (Se bilaga 
3). 
 
Konfidentialitetskravet 
All datainsamling som berörde deltagande elever, klasslärare och skola avidentifierades och 
deltagarna gavs figurerade namn för att hålla deras identitet hemlig. Data förvarades enbart av 
mig på ett sådant sätt att ingen obehörig kunde komma åt den. All data transkriberades 
omgående till text där de figurerade namnen användes istället.  
 
Nyttjandekravet 
Det material som samlades in under studiens gång användes bara till denna studie och på det 
vis jag informerat om. Ingen obehörig har haft tillgång till materialet och vid studiens slut och 
uppsatsens godkännande raderades samtlig data. 
 
5.5 Databearbetning och analysmetod 
De data som samlats in genom video, ljud, anteckningar och elevtexter (för- och eftertest) ligger 
till grund för bearbetning och analys. Totalt transkriberades 5,5 timmar inspelat material av ljud 
och film vilket resulterade i 56 sidor text. Elevtexter och transkripten analyserades och 
färgkodades utifrån vilka kritiska aspekter som kunde identifieras. Varje aspekt fick sin unika 
färg genom hela materialet, detta underlättade hanteringen av det analyserade materialet. 
Videofilmerna och ljudupptagningarna från lektionstillfällen och intervjuer har transkriberats 
under studiens gång. Detta medförde en jämnare arbetsbelastning men bidrog framförallt till 
det formativa syftet att kartlägga elevernas kunskaper och utveckla min undervisning. Video, 
ljud och fältanteckningar har kompletterat varandra då de från olika perspektiv har kunnat 
förtydliga om någonting i materialet har varit otydligt, till exempel högt bakgrundsljud. 
Transkriberingen har därför skrivits ihop under sina respektive rubriker, intervju 1, lektion 2 
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och så vidare. Informationen jag fick om elevernas kunskaper gjorde det möjligt att stötta och 
motivera dem i deras fortsatta lärande (Jönsson, 2017).  
 
Data som genererades med hjälp av ljudinspelning transkriberades med en mediaspelare som 
tillät mig använda kortkommandon på tangentbordet; spela, pausa, snabbspola med mera. Detta 
möjliggjorde för mig att lyssna och samtidigt skriva på ett enkelt sätt utan att behöva avbryta 
och navigeringen i materialet underlättades av verktyget. Kvale & Brinkmann (2014) menar att 
dataverktygen kan underlätta för forskaren men i slutänden ligger ansvaret för tolkningen av 
data helt i forskarens händer. All data transkriberades inte och jag kunde med hjälp av 
anteckningarna avgöra vilka delar av datamaterialet som jag ansåg var av värde för att kunna 
besvara mina forskningsfrågor. Detta kallas för datareduktion som innebär att data som inte är 
användbart för studiens syfte väljs bort (Rennstam & Wästerfors, 2015).  
 
Analyserad data från transkript och elevtexter tillsammans med tidigare forskning har resulterat 
i de kritiska aspekter som lyfts fram i studien. Vid analysprocessen visade det sig att 
intervjuerna inte gav den användbara data som jag hade hoppats på, därför kommer evidensen 
i resultatet främst grunda sig på transkript från lektioner och elevtexter. Elevernas uttalanden 
används som illustration för att kunna besvara studiens två frågor. Dialoger, citat och 
variationsmönster som behandlar varje enskild kritisk aspekt har redovisats i resultatet. 
Variationsteorin har genom studien använts som guidande princip, avgränsningar och 
begränsningar har påverkat det material som valts ut, utifrån dess relevans för studiens syfte 
och möjlighet att besvara forskningsfrågorna. 
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6. Resultat 
Först redovisas de kritiska aspekterna som kunde identifieras för att besvara studiens första 
fråga; vilka aspekter som måste göras möjliga att urskilja för att utveckla elevernas förståelse 
för den förstärkta växthuseffekten? De variationsmönster som iscensattes under lektionerna och 
elevernas erfarande av lärandeobjektet kommer sedan att redovisas för att kunna besvara den 
andra forskningsfrågan; vilka variationsmönster har iscensatts och möjliggjort för eleverna att 
urskilja de kritiska aspekterna? 
 
6.1 Aspekter som gör det möjligt att utveckla förståelse 
Här redovisas de aspekter som visat sig vara kritiska i elevernas förståelse för att förstå 
lärandeobjektet på det sätt som avsetts. 
 
6.1.1 Kritisk aspekt 1: Atmosfären som ett skikt av växthusgaser 
En aspekt som identifierades var att eleverna ritade atmosfären som en heldragen cirkel. Det 
eleverna inte verkade förstå är att atmosfären är uppbyggd av växthusgaser som bildar ett lager 
som är tätare närmast jorden och glesare längre ut mot rymden. Det framgick av elevernas 
resonemang att atmosfären var ett solitt lager. ”ett tjockt lager gas som blir som en spegel”, 
”eftersom vi släpper ut så mycket koldioxid så blir det som en sköld” 
 
Det förekom även resonemang som talar för att eleverna inte förstår växthusgasernas betydelse 
för atmosfären, gasernas påverkan, som skydd och som ett temperaturreglage för 
klimatsystemet. Stina skrev i sin elevtext ”Men om vi på jorden fortsätter att släppa ut så mycket 
bilgaser och liknande så krymper det skyddande lagret”. Stina beskriver bilgaser och liknande, 
vilket visar att hon förstår att det handlar om flera gaser även fast hon inte nämner någon. Det 
hon inte förstår är att gaserna utgör atmosfären och det blir tätare, vilket gör att värmen ökar. 
Hennes resonemang förtydligar att atmosfärens uppbyggnad är en kritisk aspekt för att kunna 
förstå den förstärkta växthuseffekten på ett mer komplext sätt. 
 
6.1.2 Kritisk aspekt 2: Urskiljandet av skillnaden på ljus-och värmestrålning 
En aspekt som kunde identifieras var att eleverna inte hade klart för sig hur ljusstrålning skiljer 
sig från värmestrålning [egentligen handlar skillnaden om olika våglängder av strålning] och 
hur dessa strålningsformer påverkar växthuseffekten. I förtestet förekom en frekvent 
beskrivning av värme som solljus eller solstrålar. En elev skrev ”solljus åker in men inte allt 
åker ut”, en annan elev beskrev det som att ”solen skickar strålar” och har sedan ritat en pil med 
ett streck som ska illustrera strålen från solen. Båda dessa exempel visar på att eleverna förstår 
att solen har en avgörande roll för att atmosfären ska kunna vara varm. Det som inte framgår är 
vad för typ av strålar de menar i sina beskrivningar. Ingen särskiljning framgår mellan vanligt 
solljus och infraröd strålning samt vad som faktiskt gör att atmosfären kan värms upp.  
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Ett annat elevexempel är Tobias som i sin text inte kopplat samman solen med växthuseffekten 
överhuvudtaget, däremot så talar han om hur värmen beter sig i atmosfären men nämner inte 
var den kommer ifrån. Han skriver: ”Växthuseffekten är att atmosfären gör så att det ska vara 
lagom varmt på jorden. En del värme far ut i rymden och en del på jorden så det ska bli jämn 
temperatur”. 
 
6.1.3 Kritisk aspekt 3: Urskiljandet av skillnaden mellan naturlig och 
förstärkt växthuseffekt 
Eleverna har en blandad uppfattning om fenomenet växthuseffekt. Många elever har svårt att 
förstå växthuseffekten som någonting bra som alltid har funnits. Eleverna har föreställningen 
att växthuseffekten är våra utsläpp av koldioxid och menar att fenomenet har uppstått på grund 
av utsläppen. Tim skrev att ”växthuseffekten består av all koldioxid vi släpper ut på våran jord”, 
till texten har han ritat en massa olika exempel på utsläpp i form av flygplan, bilar, 
kärnkraftverk, alltså endast mänskliga påhitt. Tim har förvisso rätt i att koldioxiden vi släpper 
ut har en påverkan på jorden, men det han inte kan urskilja är att den inte enbart har uppstått på 
grund av människan. Ett annat exempel från Tomas visar också att växthuseffekten betraktas 
som ett nytt negativt fenomen, ”växthuseffekten håller på att hända och det är när koldioxid 
åker upp i atmosfären och bildar ett lager”. 
 
Det finns en förståelse hos eleverna för att koldioxiden påverkar jordklotet negativt och detta 
kopplas ihop med att fenomenet också bör betraktas negativt. Detta talar för att eleverna inte 
förstår växthuseffekten som något naturligt och nödvändigt, att den har alltid funnits och är en 
förutsättning för liv. En annan elev har skrivit ”Jag tror på att växthuseffekten är dålig för att 
jag vet att det blir jättevarmt”. Den kritiska aspekten som berör skillnaden på naturlig och 
förstärkt växthuseffekt kunde identifieras då den här typen av resonemang förekom bland 
eleverna.  
 
6.2 Variationsmönster som gör urskiljandet möjligt 
I detta avsnitt presenteras de variationsmönster som iscensattes under lektionerna för att göra 
urskiljandet av kritiska aspekter möjligt för eleverna.   
 
6.2.1 Variationsmönster som gör det möjligt att förstå atmosfären som ett 
skikt av växthusgaser 
Aspekten behandlades under lektion två genom att jag iscensatte hur atmosfären är uppbyggd 
av växthusgaser. Variationsmönstret innefattade variation och kontrast genom att använda 
begreppen tjockare och tunnare i beskrivningen av atmosfären, vilket betyder tätare 
sammansättning av växthusgaser närmare jordytan och glesare längre ifrån. Jag ritade upp hur 
en infraröd stråle reflekteras från jordytan för att sedan reflekteras av växthusgaserna i en okänd 
riktning.  
 

Jag: Det här är det som vi kallar för atmosfären, här är det tätare (pekar längst ned på 
atmosfären). Tunnare desto längre bort från jorden, tjockare desto närmre jorden. När 
strålarna kommer in tar de sig ned och mot jordytan, reflekteras bort, ser ni ett problem? 
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Kalle: Att de sitter tätare antar jag, det kommer inte ut lika mycket. 
 
Jag: Den infraröda strålen kommer mest troligtvis träffa en växthusgas för att det är så tätt 
och sinom tid kommer den träffa jordytan igen. Strålarna kan passera mellan 
växthusgaserna för annars hade vi haft jättevarmt. 

 
Den kritiska aspekten behandlades senare genom att tala om hur solen som energikälla påverkar 
atmosfären som är uppbyggd av växthusgaser och hur atmosfären blir allt glesare ju högre upp 
man kommer. Exemplet nedan visar hur en metafor med vad som händer när man tar på sig en 
kofta liknades vid det som händer när atmosfären blir tätare:  
 

Jag: Vad händer med min kropp när jag tar på mig en kofta… Kommer ni ihåg att en termos 
blir även varm på utsidan av det varma vattnet… Känner ni igen att jag pratat om att 
termosen alstrar värme… Vad gör min kropp… Den alstrar värme hela tiden för vi äter ju 
mat t.ex. det blir våran energi som blir rörelseenergi vilket resulterar i att vi alstrar värme, 
vi svettas ut vattenångor. På samma sätt fungerar atmosfären, man kan tänka sig att det 
fungerar som en kofta. Den kommer göra jordklotet lite varmare ju tjockare koftan blir. 

 
Sett till elevernas eftertest visar detta att koftan som metafor har satt sina spår i elevernas 
resonemang. I flertalet av elevernas texter gjorde sig metaforen påmind:  
 

Klas skriver: Atmosfären är som en kofta som värmer jorden fast nu har den börjat bli för 
tätt. Det kommer in solljus och det far bort men värmen som kommer in kommer inte att 
kunna åka ut för det har blivit ett så tätt lager.  
 
Jenny skriver: Atmosfären är som en kofta runt jorden. Vi människor måste släppa ut 
mindre koldioxid, för annars kommer atmosfärens atomer bli för täta. Det finns olika sorts 
växthusgaser bla koldioxid.  

 
Eleverna hade på sina bilder visat hur atmosfären ser ut. Några elever hade gjort prickar tätare 
till glesare, andra hade gjort en närbild på hur en stråle träffar växthusgaser, vissa hade gjort 
prickar runt sin heldragna linje medan andra hade bara gjort en heldragen linje som atmosfär. 
Klas i exemplet ovan har inte ritat någon medföljande bild till sitt resonemang så om han förstår 
koftan som metafor för att det är tätare till glesare är oklart. Det han förstår är att tätare atmosfär 
medför varmare klimat. Jenny har ritat en bild över atmosfärens uppbyggnad och beskriver den 
även med att ”atmosfärens atomer bli för täta”. Två stycken utdrag ur elevtexterna redovisas 
nedan som exempel, Jennys bild är elevexempel 1. 
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Elevexempel 1 Elevexempel 2 

Elevexempel 1, visar på en god förståelse för solen som energikälla när samtliga av solens olika 
strålningsformer har ritats ut. Atmosfären är fortfarande heldragen men visar även med prickar 
hur den går från tätare till glesare, detta beskriver hon tydligt med ord likaså. Bilden talar för 
att hon har förstått atmosfären som ett skikt av växthusgaser och hur den absorberar och 
reflekterar solens olika strålning. Elevexempel 2 visar ingen djupare förståelse än att det finns 
en atmosfär, bilden talar om att solen skickar in någonting som sedan studsar bland koldioxiden 
som sedan släpps ut. Det finns en förståelse för att atmosfären består av koldioxid men inget 
som tyder på att det är ett skikt av gaser. Solen beskrivs också på samma grundläggande sätt, 
någon urskiljning om att det handlar om olika sorters strålning framgår inte.  
 
6.2.2 Variationsmönster som gör det möjligt att skilja på ljus- och 
värmestrålning 
Under lektion 2 behandlades den kritiska aspekten, ljus- och värmestrålning (se bilaga 1). Ett 
variationsmönster som iscensattes under lektionen syftade till att synliggöra för eleverna att det 
existerar olika sorters strålning för att sedan kunna koppla samman begreppet strålning och hur 
den påverkar växthuseffekten. Med hjälp av olika energibärare i form av en ficklampa och 
tändare kunde jag illustrera och jämföra olika stålningsformer och kontrastera dem mot 
varandra. Detta hjälpte eleverna att urskilja att det handlar om olika slags strålning, strålning vi 
ser och strålning vi känner. En avsvalnad termos fick stå på bordet medans jag lyste med 
ficklampan på den och ställde frågan ”Visst borde den bli varm om jag lyser nog länge?”. För 
att få fram ännu fler resonemang så provocerade jag med att ställa ytterligare frågor till exempel 
att termosen även borde bli varm med hjälp av solen sommar- och vintertid. Följande dialog 
utspelades under lektionen.  
 

Jag: Vad är det som påverkar? Tror ni det blir varmt eller inte? 
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Tim: Jag är lite skeptisk för en ficklampa lyser inte så jättestarkt så då borde det bli varmt 
i taket av lamporna också. 
 
Stina: Alltså om det lyser med ficklampan så att det blir varmt om man känner på en lampa 
då är den varm. Fast den brukar inte ge ifrån sig värmeenergi, jag tror inte det blir varmt. 
Kanske lite varmare? 

 
I exemplet kan vi se hur Tim bemöter mitt felaktiga resonemang med koppling till lamporna i 
klassrummet. Tim menar att lampan troligen lyser för svagt för att kunna värma termosen, han 
har nog en föreställning om att lampan utsöndrar viss värme men den måste lysa mycket mer. 
Stina får begreppet värmeenergi att komma fram med hennes resonemang även om hon själv 
inte är helt övertygad.  
 
Tändaren och ficklampan används samtidigt för att eleverna ska kunna urskilja vad som är 
värmestrålning och vad som är synligt ljus innan jag gick vidare och talade om solens olika 
strålningsformer. Tändaren och ficklampan utstrålar värme och ljus men en tydlig skillnad att 
det är olika mängd av formerna. Genom kontrast och samtidighet försökte jag med 
variationsmönstret att synliggöra aspekten för att eleverna sedan skulle förstå strålningens 
påverkan på växthuseffekten. Detta variationsmönster växte fram när att jag reviderade 
lektionen efter att ha undervisat i den ena klassen tidigare, det är alltså bara ena klassen som 
fick detta iscensatt. 
 

Jag: Vad är skillnaden här? (lyser med både tändaren och lampan samtidigt). Den här (visar 
tändaren) har hög infraröd strålning men den har jättelågt ljus, alltså inte solljuset utan 
synlig strålning. Man känner runt omkring den att den alstrar värme. Alltså hög infraröd 
strålning (visar tändaren), svag infraröd strålning (visar ficklampan), däremot högt ljus 
(visar ficklampan). Är ni med på skillnaden? Solen innehåller ju allt.  

 
Analysen av eftertesterna visar att elever fortfarande formulerar sig genom att skriva solen eller 
strålning i sina beskrivningar av växthuseffekten. Begreppet värme används i vissa fall lösryckt 
utan någon tydlig koppling till att den kommer från solen exempelvis, ”släpper man ut för 
mycket så blir det för tätt lagret som håller kvar värmen”. Tobias resonemang visar på att han 
förstår solen som värmekälla för atmosfären, det redogörs däremot inte för någon strålning utan 
han benämner det som att solen lyser.  
  

Tobias skriver: när solen lyser på vår jord så blir den varm men bara hälften av all värme 
kommer stanna kvar för vi har något som kallas atmosfär.  

 
Många elever har till skillnad från Tobias redovisat med bild och text att solen inte bara har en 
sorts strålning utan flera. Detta talar för att majoriteten av eleverna förstår att det handlar om 
olika sorters strålning även om analysen ändå visar på att det finns en kvarstående problematik 
att förstå vad som faktiskt gör atmosfären varmare. Lina visar på en mer komplex förståelse än 
Tobias och kan redogöra för hur värmen studsar mot atmosfären för att på så sätt bidra till ett 
varmare klimat. Lina förstår var värmen kommer ifrån men lyckas inte fullt ut särskilja de olika 
strålningsformerna.  
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Lina skriver: När solstrålarna som innehåller infraröd strålning, uvstrålning och solljus åker 
igenom atmosfären så studsar de mellan jorden och atmosfären. Detta gör så att det inte 
blir jättekallt eller jättevarmt.  

 
6.2.3 Variationsmönster som gör det möjligt att skilja på naturlig och 
förstärkt växthuseffekt  
Den sista lektionen i serien behandlade aspekten naturlig och förstärkt växthuseffekt (se bilaga 
1). Eleverna började med att diskutera i grupper om vad som kan menas med naturlig 
växthuseffekt och vad som menas med förstärkt växthuseffekt. Gruppdiskussionerna mynnade 
ut i en helklassdiskussion som sedan ledde processen vidare till att varje grupp skulle illustrera 
naturlig respektive förstärkt på papper. Dialogen nedan är hämtad ur en gruppdiskussion där 
Malin och Tim ger en enkel, logisk förklaring på hur man kan skilja dem åt. Deras resonemang 
visar på att de har en förståelse om vad det handlar om, naturlig är en förutsättning för liv och 
förstärkt är den som gör det varmare.  
 

Malin: Naturlig är det som gör att vi kan leva, så det blir behaglig värme, det är inte för 
varmt. 
 
Tim: Och inte för kallt heller. 
 
Malin: Det håller kvar värmen på ett bra sätt men förstärkt är när vi släpper ut växthusgaser 
så det blir svårare för de infraröda strålarna att ta sig ut igen. 

 
När eleverna hade slutfört sina bilder så ombads de att sätta upp dem på tavlan där jag hade 
skrivit naturlig till vänster och förstärkt till höger. När eleverna hade satt upp bilderna under 
respektive rubrik så delade jag upp bilderna med en linje för att markera skillnaden. Naturlig 
och förstärkt växthuseffekt behandlades här samtidigt. Variationsmönstret skapade möjlighet 
för eleverna att se skillnader och likheter när de båda behandlades samtidigt under den   
gemensamma diskussionen där bilderna var utgångspunkten för samtalet. Dialogen som följer 
visar hur eleverna har tagit hänsyn till de olika kretsloppen i sina resonemang. 
 

Gustav: Vi andas ut koldioxid och vi är en del av den naturliga kretsloppet för vi har funnits 
på jorden så pass länge. Den här koldioxiden tar sedan träden upp som sedan omvandlas 
till exempel syre som vi sedan andas in. 
 
Jag: Så då har vi fotosyntesen med i det. Sen har ni ritat (pekar på deras bild) en massa C’n 
som ligger i marken, vad betyder det? Kol? 
 
Gustav: Ja 
 
Johanna: Det lagras liksom för om en växt eller ett djur dör så bryts det ned och så lagras 
kolet i marken och i det naturliga kretsloppet är det ju liksom orört, det ligger orört. 

 
Exemplet visar elevernas förståelse för kretsloppens betydelse, de benämner kretsloppen som 
det naturliga kretsloppet vilket syftar på kolets kretslopp i det här fallet. Johannas uttalande om 
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det lagrade kolet i bilden utvecklar diskussionen vidare till att tala om förbränning och teknisk 
utveckling. I ett försök att förena diskussionen så kontrasterar jag den naturliga växthuseffekten 
mot den förstärkta: 
 

Jag: Man skulle alltså kunna säga att jorden har lagrat i det naturliga, det vi människor gör 
med den här tekniska utvecklingen är ju inte att tekniken släpper ut gaser. Utan det är ju 
tekniken som förbrukar jordens resurser. Med tekniken förbrukar vi jordens resurser som 
sen frisätter de här lagren som jorden gör hela tiden. De frisätter vi när människan kommer 
in i bilden och frisätter det som egentligen inte ska frisättas. 

 
Från elevernas eftertest framgick det att elever fortfarande beskrev växthuseffekten som våra 
utsläpp. Växthuseffekten är: ”t.ex när en bil släpper ut CO2 som far upp i atmosfären” och ”att 
vi släpper ut för mycket gas i atmosvären”. Flertalet elever hade i sina elevtexter både ritat en 
naturlig och en förstärkt växthuseffekt. Adam har i sin text blandat ihop de två och har på så 
sätt förstått det som att den förstärkta är den som bidrar med värme till jorden.  
 

Adam skriver: Den naturliga växthuseffekten är något som inte påverkar hur varmt det är. 
När tex den förstärkta gör så att det blir varmare klimat för att växthusgaserna gör så att 
atmosfären blir tjockare.  

 
Tomas visade i förtestet att han hade en bristande förståelse för den naturliga växthuseffekten. 
I eftertestet redogör Tomas för en något mer komplex förståelse för växthuseffekten som helhet. 
Däremot är det oklart om han ser skillnad på den naturliga och den förstärkta växthuseffekten.  
 

Tomas skriver: Det finns både naturligt sätt att det kommer CO2 och lagret blir störe och 
förstärkt. Förstärkt är när vi människor har tagit materia och kunna få gaser från dem. 

 
6.3 Sammanfattning 
Från det insamlade materialet kunde tre stycken kritiska aspekter identifieras som var 
betydelsefulla för att eleverna skulle utveckla en mer komplex förståelse för lärandeobjektet. 
(1) Atmosfären som ett skikt av växthusgaser, (2) Urskiljandet av skillnaden på ljus-och 
värmestrålning, (3) Urskiljandet av skillnaden mellan naturlig och förstärkt växthuseffekt. 
Svaren på studiens första forskningsfråga visar på några kritiska aspekter av lärandeobjektet 
som är betydelsefulla för eleverna att urskilja. De variationsmönster som iscensattes i syfte att 
synliggöra dessa aspekter besvarar studiens andra forskningsfråga. (1) Aspekten behandlades 
genom att illustrera med metaforen kofta hur atmosfären är uppbyggd av växthusgaser som blir 
tätare vid jordytan och glesare ut mot rymden. (2) Ljus- och värmestrålning hanterades med 
hjälp av en tändare och ficklampa samtidigt som skapade en kontrast mellan dem. (3) Eleverna 
ombads illustrera naturlig respektive förstärkt växthuseffekt på papper som sedan blev underlag 
för diskussion där de behandlades samtidigt. Skillnaden på naturlig och förstärkt växthuseffekt 
samt skillnaden på ljus- och värmestrålning var de aspekter där variationsmönstren inte var 
tillräckligt effektiva och undervisningen erbjöd inte tillräckliga möjligheter att urskilja den 
kritiska aspekten. 
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7. Diskussion 
Diskussionen består av en metoddiskussion där jag självkritiskt diskuterar hur mina metodval 
bidrog och påverkade min datainsamling, och där jag även diskuterar min roll som forskare. I 
diskussionens andra avsnitt diskuteras studiens resultat kopplat till bakgrunden och hur 
resultatet kan vara användbart för andra. Avslutningsvis presenteras mina nyvunna kunskaper 
och hur jag tar med mig dessa till min yrkesroll för att till sist presentera förslag till fortsatt 
forskning. 
 
7.1 Metoddiskusssion 
Validitet och reliabilitet menar Patel & Davidsson (2011) står i ett visst förhållande till varandra 
som gör att vi inte bara kan fokusera på det ena och avstå det andra. Vi måste veta att det vi 
undersöker är det vi avser att undersöka, vi måste veta att vi har god validitet. På samma sätt 
måste vi veta att vi gör detta på ett pålitligt sätt, vi måste veta att vi har god reliabilitet. 
Reliabilitet kan översättas till tillförlitlighet medans validitet kan benämnas som giltighet. Inom 
kvalitativa studier menar Patel & Davidsson (2011) att de två begreppen är så sammanflätade 
med varandra så begreppet reliabilitet nästan uteblir. För att den kvalitativa studien ska ha hög 
validitet krävs en god genomtänkt datainsamling för att tolkningen av den ska bli så trovärdig 
som möjligt. ”En god kvalitativ analys kännetecknas av att ha en god inre logik där olika delar 
kan relateras till en meningsfull helhet” (Patel & Davidsson, 2011, s. 108).  
 
7.1.1 Datainsamlingen 
För att kunna besvara studiens två frågor krävdes det att jag hade information om elevernas 
kunskaper innan och efter genomförandet av studien. Jag var inte intresserad av att jämföra 
elevernas kunskaper, utan syftet var alltid att få en så bred och ärlig bild som möjligt över hur 
dessa 40 elever förstår/förstått det tänkta lärandeobjektet. För att detta skulle vara möjligt 
behövde jag använda mig av informanter i insamlandet av data för att få djupare insikt i hur 
eleverna tänker, innan, under och efter lektionerna. Tanken var att jag skulle ges möjlighet 
utifrån elevernas elevtexter att kategorisera och göra ett urval på vilka som skulle bli mina 
informanter, alltså en heterogen grupp med elever som skulle kunna ge mig det breda 
perspektivet. Denscombe (2000) menar att en förutsättning för en god gruppintervju är att 
gruppmedlemmarna är genomtänkt utvalda. Vid studiens start hade jag fått in totalt åtta stycken 
samtycken, vilket inte gav mig någon valmöjlighet över huvud taget. Den grupp elever jag fick 
lov att samla data från genom intervjuer och inspelningar bestod av en homogen grupp som 
blev mina informanter. Eleverna i klassen befann sig på vitt skilda kunskapsnivåer, detta kan 
vara en möjlig förklaring till det låga elevdeltagandet. Intervjuerna kan ha bidragit till ett 
avståndstagande där eleverna med låg förståelse valde att inte utsätta sig för att berätta utifrån 
deras förståelse, de tvivlade på sin egen kunskap. Medan de elever med hög förståelse för 
växthuseffekten valde att ställa upp som informant för att de kände sig säkrare inom området. 
Redan vid analysen av elevtexterna framgick det att informanterna befann sig på en så pass hög 
kunskapsnivå som jag ansåg inte kunde motsvara övriga klassens. Jag ser att det låga 
elevdeltagandet kan ha påverkat datainsamlingen med tanke på att jag aldrig fick möjlighet att 
samtala med majoriteten av klassen mer djupgående. Möjligheterna att kunna besvara studiens 
två frågor anser jag ändå varit tillfredsställande  
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Som beskrivits tidigare i metoden hade jag en god relation till samtliga elever då jag nyligen 
hade spenderat 10 veckors praktik där. Denscombe (2000) menar att forskaren som person kan 
påverka utfallet av intervjuerna beroende på hur eleverna uppfattar en. De kvalitativa 
gruppintervjuerna blev inte särskilt användbara med tanke på urvalet av informanter men även 
på grund av min prestation. Jag hade förberett mig innan genom att bestämma vilka områden 
jag ville att samtalen skulle beröra, det som fattades var färdiga frågor då eleverna hade svårt 
att berätta om sina elevtexter. Jag hade överskattat vår relation och inte varit förberedd på hur 
en lågt strukturerad intervju skulle arta sig. Tillgången till eleverna var begränsad vilket 
resulterade i att jag bokade intervjuerna tätt före och efter lektionerna där jag aldrig fick 
möjlighet att göra en djupare analys av deras elevtexter innan intervjuerna genomfördes. Detta 
har påverkat datainsamlingen då jag inte fått särskild nyanserad information mer än den från 
elevtexterna, ljud och video vilket blev till en nackdel för resultatet där evidens från intervjuerna 
i stort sett uteblev.  
 
Med tanke på att studien har variationsteorin som guidande princip så är den learning study 
inspirerad. I och med detta innebar det att jag hade en växelverkan med att undersöka och bli 
undersökt. Detta innefattade att det även skulle samlas in data från mig själv och mina 
informanter under lektionerna. Olika enheter som telefoner och surfplattor möjliggjorde att ljud 
och video kunde fångas upp för att fånga dialoger och situationer. Jag var tyvärr ensam under 
utförandet och det resulterade i en hel del fokus på tekniken under lektionerna för att inte missa 
något. Med tanke på det låga samtycket från eleverna var jag tvungen att se till att ingen elev 
blev filmad samtidigt som jag skulle växelverka med att filma mig själv och informanterna. 
Precis som Denscombe (2000) menar att utrustningen kan störa, har jag en känsla av allt 
springande mellan enheterna har kunnat påverkat situationen, styrt elevernas fokus från 
lektionsinnehållet till enheterna istället.  
 
Vid upptagning av informanternas ljud under lektionen användes en surfplatta som placerades 
på bordet där eleverna satt tillsammans i grupp i vardera klass. Lektionerna genomfördes i nära 
anslutning till varandra vilket gjorde att jag inte hade möjlighet att gå igenom det insamlade 
materialet innan nästa lektion skulle genomföras. Surfplattan hade samlat upp hela klassens ljud 
och vid vissa sekvenser var det omöjligt att höra vad som sades. Detta märkte jag mellan lektion 
2 och 3 i respektive klass vilket gjorde det möjligt för mig att förändra och flytta gruppen för 
att minska störande ljud från andra elever. Fördelen var att jag hade en mikrofon på mig själv 
och befann mig nära gruppen väldigt ofta när de diskuterade. Vid analysen kunde jag växla 
mellan enheterna och på så sätt komplettera den data som framkom som otydlig.  
 
7.1.2 Min roll som forskare 
I min roll som forskare var jag utelämnad helt till min egen förmåga att genomföra studien och 
samla in data på bästa möjliga sätt med de medel och resurser jag hade. Kollegial samverkan 
hade underlättat och ökat kvalitén av studien, precis som Helldén, et al., (2015) menar så blir 
det fler möjligheter att upptäcka olika kritiska aspekter och bli medveten om dem genom att 
arbeta kollegialt. Mina kunskaper som forskare baseras på det jag erfarit under dessa fyra år 
som student och tidigare forskning inom området. Detta arbete har gett mig möjligheten att 
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utvecklas genom eget ansvarstagande till ett mer kritiskt synsätt på min egen lärar- och 
forskarroll. Bristen på tidigare erfarenhet av intervjuer och ljudupptagning kan ha lett till att 
information har uteblivit. Felsteg som dessa ser jag hade kunnat undvikas, till exempel genom 
att testa intervjuteknik innan jag skulle göra den riktiga studien. Patel & Davidsson (2011) 
menar att man kan säkerställa validiteten genom att jämföra utfallet på mätinstrumentet med 
något annat. Det vill säga att jag hade testat intervjua en annan grupp elever innan, eller att jag 
hade testat använda mig av surfplattan med en annan grupp elever. Den övningen hade gett mig 
mer erfarenhet och insikt i hur det är att hålla i en kvalitativ gruppintervju, eller vilka redskap 
som är lämpliga att använda sig av i datainsamlingen. Hade det funnits möjlighet att utföra 
mindre studier innan hade det kunnat bidra till att jag hade intagit en mer självsäker roll som 
forskare i mitt utförande. På så sätt hade det kunnat bidra till att studien hade fått ännu mer 
reliabilitet och validitet. 
 
7.1.3 Teoretiska utgångspunkter 
Vetenskapsteorin har gett mig bra och användbara verktyg att analysera och beskriva det 
lärande som skett. Tidigare forskning inom området exempelvis från Boyes & Stanisstreet 
(1997); Andersson & Wallin (2000) utgår från konstruktivistiska perspektiv där uppfattningar 
och missuppfattningar fokuseras på. Variationsteorin sätter utfallet i fokus, hur lärandet av det 
som är svårt kan möjliggöras.  
 
7.2 Resultatdiskussion 
7.2.1 Det avsedda, iscensatta och erfarna lärandeobjektet 
Studien syftar till att utveckla kunskap om hur undervisningen kan utformas för att öka elevers 
förståelse för förstärkt växthuseffekt. Det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien 
är variationsteorin, som i sin tur har inspirerat tillvägagångssättet med learning studyns sätt att 
arbeta. Det avsedda lärandeobjektet växte fram utifrån mitt eget intresse och avgjorde att den 
förstärkta växthuseffekt skulle behandlas. Men även med tanke på debatten om klimatfrågor 
som ständigt fyller det mediala rummet kändes det högst aktuellt att ta reda på vad eleverna 
faktiskt kan. Med tanke på miljöfrågornas tyngd i läroplanen där de beskrivs som en ovisshet 
för framtiden framgår det att eleverna ska utveckla ett personligt förhållningssätt mot globala 
miljöfrågor och en förmåga att agera utifrån personliga ställningstaganden. Det är av stor vikt 
att eleverna ges möjlighet att ta ansvar för miljön de lever i (Skolverket, 2018). Tidigare 
forskning från bland annat Varma & Linn (2012) visar på att elever kan ha problem att förstå 
fenomenet växthuseffekt kopplat till den globala uppvärmningen. Med den insamlade 
informationen om vad eleverna faktiskt kan om lärandeobjektet kommer jag här diskutera hur 
jag lyckades med att skapa en lektionsserie som skulle utveckla elevernas kunskaper. 
Möjliggjorde undervisningen för eleverna att lära sig det som de ännu inte hade lärt sig? 
 
Den kritiska aspekten energi och materia bearbetade jag under den första lektionen (se bilaga 
1). Aspekten växte fram ur tidigare forskning där både Lin & Hu (2003) samt Vikström (2015) 
presenterade att det fanns en problematik att förstå begreppen och kunna skilja dem från 
varandra. Det var en känd aspekt sedan tidigare och jag valde att undervisa om den, jag 
kontrollerade inte elevernas för- och efterkunskaper om aspekten eftersom fokus låg på att 
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undersöka deras förståelse för växthuseffekten som helhet. Därför har aspekten inte redogjorts 
för i resultatdelen, aspekten atmosfären som ett skikt av växthusgaser har tagit plats istället. I 
elevernas eftertester framgår det resonemang som jag anser kan tyda på en förvirring hos 
eleverna. I vissa fall har eleverna använt begreppen energi och materia och ord som syftar på 
dem lösryckt. Eleverna använder dem i sammanhang där de inte skulle användas, ord har 
blandats ihop som baseras på det samtal vi hade under lektionen, till exempel växthusgaser har 
bytts ut till växthusatomer och att människan har tagit materia för att få gaser. Det är fortfarande 
oklart om eleverna förstår energi och materia som två begrepp. Jag ställer mig frågan om 
lektionen gav eleverna någonting för deras förståelse för lärandeobjektet eller om lektionen var 
bortkastad tid.  
 
Nya kritiska aspekter kunde identifieras i samband med förtesten och intervjuerna vilket 
resulterade i att aspekten atmosfären som ett skikt av växthusgaser redovisades. Den var alltså 
inte baserad från tidigare forskning utan den framkom i en första analys av elevernas förtester. 
Eleverna beskrev atmosfären som någonting solitt genom att beskriva det som en spegel eller 
sköld, även motsatta resonemang fördes, som exempelvis att skyddslagret krymper när gaser 
släpps ut. Deras resonemang kan mycket väl ha bottnat i tidigare undervisning där man talat 
om atmosfären som ett skydd mot farlig strålning och hur den reflekterar strålningen precis som 
en spegel. Det är inte helt felaktiga resonemang men för att förstå atmosfären som ett 
temperaturreglage för klimatsystemet krävs det en förståelse för vad atmosfären är uppbyggd 
av och hur den är uppbyggd. Helldén, et al. (2015) menar att det är viktigt att elever får 
möjlighet att utveckla sin begreppsförståelse, det är en viktig del i kunskapsbygget där eleven 
skapar sin förståelse för hur världen fungerar. Med tanke på att det existerade dessa tvivelaktiga 
benämningar om atmosfären så valde jag att i mitt iscensättande likna atmosfären vid en kofta. 
Koftan är en bra metafor då alla känner till att ju mer man klär på sig desto varmare blir man, 
ju tätare lager desto varmare klimat. Precis som Vikström (2008) beskriver så kan användandet 
av metaforer som går att koppla till personliga erfarenheter hjälpa till att lyfta fram kritiska 
aspekter. Jag anser att metaforen har fungerat som avsett då den hjälpte eleverna att urskilja 
den förstärkta koldioxidhaltens betydelse för växthuseffekten vilket också visade sig i 
eftetesten. Däremot förekom det fortfarande samma resonemang i eftertesterna som visade sig 
i förtesterna där atmosfären beskrivs som en solid cirkel utan variation i täthet. I efterhand har 
jag förstått att mitt agerande påverkat hur eleverna gjorde sina bilder och skrev sina texter. Jag 
uppmanade dem att inte göra prickar i bilderna som skulle symbolisera tätheten i atmosfären. 
Anledningen till detta var att det ihärdiga prickandet med pennorna övergick i högljudd lek. 
Utifrån elevtexterna kan jag se att variationsmönstret har påverkat och satt sina spår hos 
eleverna då många har valt att använda sig av koftan som beskrivning av atmosfären. Andra 
elever har prickat eller gjort en förstoring av atmosfären och ritat mer detaljerat hur den är 
uppbyggd från tätt till glest. Eftersom jag kan ha påverkat resultatet i mitt agerande kan jag inte 
heller avgöra om variationsmönstret har varit tillräckligt för eleverna att erfara det som var 
avsett. 
 
Den andra aspekten som identifierades och redovisades var urskiljandet av skillnaden på ljus- 
och värmestrålning (se bilaga 1). Den var delvis känd sedan innan från tidigare forskning som 
rapporterat om att elever kan ha problem att skilja på olika former av strålning från solen. I 
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studierna från Varma & Linn’s (2012) och Shepardson, et al. (2009) framgår det att eleverna 
hade en kunskap om att det var gaser som hindrade solens strålar att ta sig ur atmosfären, men 
någon distinktion mellan strålningsformerna gjordes inte. Med kunskap om dessa resultat blev 
det intressant för mig att ta reda på om mina elever hade samma problem. Analysen visade på 
ett liknande mönster där eleverna använde sig av begreppet solljus istället för strålning och 
gjorde i vissa fall ingen tydlig åtskillnad på synligt ljus och infraröd strålning. Det kan anses 
vara överkurs för elever i årskurs sex att veta detta men jag anser att det är av stor vikt för att 
förstå dagens miljöproblematik. Boyes & Stanisstreet (1997) belyser vikten av att fortsätta 
utveckla undervisningen om växthuseffekten för att eleverna ska utveckla sina kunskaper och 
attityder till miljöfrågorna. Variationsteorin som verktyg möjliggör för mig som lärare att sträva 
efter svaret på vad som måste synliggöras och urskiljas för att eleverna ska förstå något på ett 
särskilt sätt, med andra ord synliggöra det som ännu inte synliggjorts (Vikström, 2008). 
 
I en riktig learning study finns möjligheten att arbeta i cykler med lärandeobjektet, vilket inte 
jag hade. Mina förutsättningar för att lyfta fram lärandeobjektet så tydligt som möjligt var att 
förändra iscensättandet mellan lektionerna. Det formativa arbetssättet är en viktig del i 
läraryrket. Jönsson (2017) menar att idén med arbetssättet är att stödja elevernas lärande mot 
uppsatta mål. Lo (2014) och Marton (2015) menar att lärandeobjektet är dynamiskt under 
lärandeprocessens gång från början till slut. Jag reviderade iscensättandet och utvecklade 
variationsmönstren i hopp om att öka elevernas möjligheter att erfara lärandeobjektets kritiska 
aspekter. Under lektion två så behandlades synligt ljus och infraröd strålning, och mellan 
lektionerna i de olika grupperna så förändrade jag variationsmönstret. Jag hade avsett att 
synliggöra solens olika strålningsformer och en ficklampa kunde möjliggöra iscensättandet av 
synligt ljus. Däremot upplevde jag inte att den infraröda strålningen framgick tillräckligt tydligt 
genom att bara prata om den eftersom ljuset hade jag illustrerat med hjälp av ficklampan.  

Revideringen inför den andra lektionen resulterade i att en tändare fick illustrera den infraröda 
strålningen, ficklampan och tändaren demonstrerades samtidigt och det skulle göra kontrasten 
tydligare. Elevernas eftertester visade på att de fortfarande benämnde strålning som solljus. 
Tobias resonemang ”släpper man ut för mycket så blir det för tätt lagret som håller kvar 
värmen” talar för att det finns en osäkerhet hos eleverna om de förstår att värmen kommer in i 
atmosfären eller om atmosfären skapar värmen. Min analys är att elevernas erfarande inte 
motsvarar det som var avsett, variationsmönstret har inte räckt till för att eleverna skulle kunna 
urskilja aspekten. Lo (2014) menar att det som är avgörande för om eleverna ska förstå det 
läraren förväntar sig beror på hur bra variationsmönstret har varit på synliggöra de kritiska 
aspekterna. Vidare gör jag ingen särskiljning på klassernas kunskaper utan behandlar alla elever 
och deras elevtexter tillsammans. Jag kan därmed inte fastställa att revideringen av 
variationsmönstret har bidragit till elevernas ökade förståelse då inte alla elever fick ta del av 
den. Däremot upplevde jag att kvalitén på lektionen blev bättre och att eleverna var mer 
engagerade, jag ser det som ett tydligare sätt att hantera aspekten på. Vikström (2008) menar 
att det är viktigt att läraren är uppmärksam på variationsmönstret, vad det är som varierar och 
vad som är invariant i lärandesituationen.  

De variationsmönster som iscensattes anser jag inte varit tillräckliga för att eleverna skulle få 
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möjlighet att urskilja skillnaden på ljus- och värmestrålning. Lektionen hade behövt utvecklas 
ännu mer och i en learning study hade det varit möjligt att gå tillbaka och revidera ännu en 
gång. I mitt genomförande av lektionen har jag dragit en gräns vid att tala om olika sorters 
strålning och dess funktion för atmosfären. Jag har aktivt valt att inte tala om den egentliga 
skillnaden som handlar om strålningens olika våglängder som i sin tur utgör skillnaden på ljus- 
och värmestrålning. Tiden som varit till förfogande för studien hade inte varit tillräcklig för att 
undervisa eleverna om detta, det långsiktiga målet var ej genomförbart i den här studien. Jag 
ser det som en förklaring till att eleverna inte fullt ut lyckades urskilja den kritiska aspekten. 
Hur det avsedda lärandeobjektet kommer utvecklas under processen går inte att förutspå, 
hänsyn måste tas till elevernas oförutsägbarhet, hur lektionen kommer utvecklas. Det är 
däremot alltid lärarens ansvar att göra lärandet möjligt och den kompetenta läraren ser till 
elevgruppen och reviderar iscensättandet av lärandeobjektet för bästa möjliga utfall (Lo, 2014). 
Reinfried, et al. (2012) menar att det kommer vara en utmaning att diskutera global 
uppvärmning i klassrummet om inte eleverna ges möjlighet att reformera sina kunskaper om 
växthuseffekten. Mercer (2000) belyser vikten av att skapa förutsättning för eleverna att 
presentera sina preliminära vetenskapliga förståelser där gruppsamverkan är ett effektivt 
arbetssätt. En dialog mellan Tim och Stina från resultatet visar på hur Tim gör ett försök att 
besvara min fråga om huruvida termosen kommer bli varm av ficklampan eller inte. Tim 
förklarar sin teori där han menar att ljuset är för svagt i ficklampan och lamporna i taket borde 
fungera likadant om den skulle kunna värma termosen. Stina i sin tur fortsätter på Tims 
resonemang och utvecklar det med att man ska kunna känna på en lampa om den avger värme 
eller inte, hon förtydligar att ficklampan saknar värmeenergi. Tim och Stina är tillsammans 
medskapare av varandras möjlighet att urskilja den kritiska aspekten. Mason & Santti (1998) 
menar att elever kan utveckla sina föreställningar genom interaktion med andra och deras idéer. 

Den sista lektionen behandlade den kritiska aspekten; skillnaden mellan naturlig- och förstärkt 
växthuseffekt (se bilaga 1). Arbetssättet innebar till en början att eleverna fick arbeta 
självständigt tillsammans i grupper utan min påverkan. Balan & Jönsson (2014) belyser vikten 
av interaktion mellan eleverna, där de kan dela med sig av tankar och idéer på ett språk som 
kan vara mer tillgängligt än det jag använder. De kan hjälpa varandra att urskilja de kritiska 
aspekterna. Genom orden naturlig och förstärkt kan eleverna nästan gissa sig till vad det handlar 
om utan att riktigt förstå innebörden av det. För att förstå den på rätt sätt så krävs det att eleverna 
förstår andra system, fotosyntesen, kolets och vattnets kretslopp. I det här fallet hade jag hört 
mig för med klassläraren innan och det bekräftades att de hade behandlat dessa begrepp. Det 
gav inte mig något svar på om de faktiskt förstod dem eller inte men det gav en trygghet om att 
de hade en viss förförståelse. Det fanns inte möjlighet för mig att gå in på dessa då tiden inte 
räckte till. Med tanke på att detta var sista lektionen så hade jag en vision om att kunskapen 
från tidigare lektioner skulle främja förståelsen för denna kritiska aspekt. Elevernas för- och 
eftertest visade samma resonemang, att växthuseffekten beror på våra utsläpp. Vissa elever 
hade ritat och beskrivit en naturlig och en förstärkt effekt. Frågan jag ställer mig är om eleverna 
har förstått fenomenet som två olika fenomen eller om de har förstått den förstärkta som en 
förstärkning av den naturliga? Lo (2014, s. 67) ”Om det erfarna lärandeobjektet inte 
överensstämmer med de kritiska dragen har eleverna inte förvärvat den kunskap som var 
målsättningen”  
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Jag har tidigare nämnt andra studiers resultat gällande strålning och växthuseffekten som helhet 
som kan jämföras med min studies resultat. Vid studiens början tog jag mig an tidigare 
forskning inom området och stötte tidigt på den så kallade ozonhålsproblematiken. Från flertalet 
tidigare studier har det redovisats att elever har blandat ihop växthuseffekten med hålen i 
ozonlagret och på så sätt fått förståelsen om att växthuseffekten är någonting som uppkommit 
på grund av hålen. Förenklat kan man säga att växthuseffekten framstod som en effekt av 
ozonhål (Andersson & Wallin, 2000; Boyes & Stanisstreet, 1997; Hansen, 2010; Shepardson, 
et al., 2009). Problematiken att blanda ihop ozonlagersförtunningen med växthuseffekten stötte 
jag inte på i min studie, kanske på grund av att debatten om ozonlagret tystnat i medierna under 
senare år. Flera studier, till exempel Pekel & Özay, (2005); Hansen, (2010); Boyes & 
Stanisstreet, (1994) belyser hur media och internet utgör en viktig del i elevernas konstruktion 
av förkunskaper gällande naturvetenskapliga fenomen. De menar att mycket av elevernas 
föreställningar om dagens miljöproblem skapas utanför skolan om det som är aktuellt. Värt att 
uppmärksamma och fundera på är att Hansen (2010) visade i sitt resultat att elever hade 
föreställningen att växthuseffekten var en effekt av ozongaser. Sett till min egen studie så 
förekom föreställningen att växthuseffekten var en effekt av våra utsläpp. Kanske kan dessa två 
olika, dåtidens och nutidens vanföreställningar ses som besläktade med varandra?  
 
7.2.2 Studiens användbarhet 
I den här studien har jag redovisat elevers kunskaper och lärande om växthuseffekten. Kritiska 
aspekter har identifierats som lyfter fram vad eleverna har svårt för och vad de ännu inte kan. 
Variationsmönster har skapats genom variation, kontrast och samtidighet vilket har erbjudit 
eleverna bättre förutsättning att få syn på aspekterna. För att återkoppla till studiens syfte och 
dess två forskningsfrågor så har dessa besvarats med evidens. Resultatet talar bara för sig självt, 
det som redovisats gäller bara för dessa elever. Mitt resultat grundar sig bara och endast på 
eleverna som deltagit i studien och är alltså inget svar för hur andra elever tänker. Trots detta 
menar jag att studien kan vara användbar för andra lärare och ge en viss guidning för hur 
undervisningen bör utformas. Kritiska aspekter som identifierats i tidigare studier, liksom i 
denna, kan vara användbart för andra lärare i planering och utformade av lektioner förutsatt att 
aspekterna är anpassade till den aktuella elevgruppen. Vad som är kritiskt för ett lärandeobjekt 
menar Vikström (2015) och Helldén et al,. (2015) är en empirisk fråga som läraren måste 
utforska ur varje enskilt fall, för varje lärandeobjekt och lärandegrupp. En förutsättning för att 
läraren ska kunna använda de kritiska aspekterna som en vägledning är att läraren har 
grundläggande kunskaper om variationsteorin och learning study menar Kullberg (2012). Jag 
anser att de aspekterna som jag funnit och redovisat i den här studien är högst användbara för 
andra lärare som vill utveckla sina lektioner om växthuseffekten. Att de här aspekterna är 
kritiska för en annan elevgrupp är ingen självklarhet men jag ser de som en möjlig vägledning 
att göra sig själv mer påläst om elevers möjliga föreställningar, och att det finns olika kritiska 
aspekter. Marton (2015) hävdar att medvetenheten om aspekters olikheter är nödvändiga för att 
lära känna världen som vi uppfattar den. Samtidigt som Runesson (2011) menar att det borde 
ligga i lärares intresse att engagera sig i forskningsfrågor som rör lärandet. Vare sig en lärare 
arbetar med variationsteorin som guidande princip eller inte, så handlar läraryrket i slutänden, 
om att identifiera vad som är kritiskt för att förstå något på ett visst sätt och genom undervisning 
möjliggöra urskiljandet av just detta. Lo (2014) menar att det inte bara handlar om ”vad” för 
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innehåll och kunskap, utan även om lärandets ”hur”, hur eleven uppfattar och förstår innehållet. 
Det handlar om att göra det möjligt att förstå särskilda saker på särskilda sätt. Det är lärarens 
uppgift att vägleda och stötta eleverna i urskiljandet av de kritiska aspekterna.  
 
7.3 Förslag på vidare forskning och lärdomar 
Variationsteorin har tidigare för mig varit en grå dimma av termer och begrepp som jag inte 
riktigt har förstått mig på. Nu i efterhand när bitarna har fallit på plats så har teorin klarnat och 
den har utmanat mitt sätt att tänka om mig själv som lärare och min framtida undervisning. 
Teorin utgör inget recept på hur en lärare bör agera eller hur en undervisning bör utformas. Den 
förtydligar vad läraryrket egentligen handlar om, att med medvetenhet och insikt utforma bästa 
möjliga undervisning. Variationsteorin kommer följa med mig i mitt framtida klassrum, att 
utforma learning studies kommer inte vara någon självklarhet, men kommer vara en 
inspirationskälla till att arbeta formativt med lärandeobjekten. Resultatet från studien visade att 
alla elever inte fick den önskade kunskapsutveckling som jag hade hoppats på. Det talar för att 
den här typen av förståelse finns hos elever och mer forskning behövs för att undervisningen 
om växthuseffekten ska utvecklas och nå ut till alla elever. Trots att det avsedda inte blev det 
erfarna anser jag att eleverna har kommit en bit på vägen i konstruktionen av sin förståelse för 
fenomenet. Det är viktigt att fortsätta utveckla undervisningen om växthuseffekten för att 
utveckla förståelsen och attityden för miljöfrågorna (Boyes & Stanisstreet, 1997). Forskningen 
bör fortsätta samla in kunskap om hur undervisning om växthuseffekten kan bedrivas för att ge 
eleverna de verktyg som behövs för att kunna bidra till en hållbar utveckling (Skolverket, 2017). 
Med tanke på den rådande debatten om global uppvärmning och hur vi kommer behöva stå till 
svars för den i framtiden anser jag att mer forskning behövs, inte bara för elevernas lärande utan 
även för lärarnas. Ett citat från Boyes & Stanisstreet som belyser problematiken är högst aktuellt 
än idag;  
 

The way in which environmental issues will play themselves out, or be played out, over the 
next half century may be crucial for environmental and social stability. We believe it is 
important that further research be undertaken to tackle the issue of the education of our 
teenage and adult population about major global environmental issues. This may well 
involve more research into their knowledge, understanding and attitudes, and also into the 
relationship between the cognitive and the affective domains when dealing with the global 
environment. (1997, s. 26)  
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Bilaga 1 – Lektionsplanering 
 
Avsett lärandeobjekt 
Växthuseffekten 
 
Mål: 

•   Eleven ska kunna urskilja skillnader mellan materia och energi, samt kunskap om deras 
flöde och oförstörbarhet 

•   Eleven ska förstå skillnaden mellan solens energi som värme och ljus och dess påverkan 
på atmosfären. 

•   Eleven har en förståelse för människans beroende av och påverkan på naturen och vad 
detta innebär för växthuseffekten. 

 
Lektion 1 
Kritiska aspekter: Materia och energi. 

•   Förstå att materien kan delas upp i beståndsdelar ända ned till atomär nivå och att den 
är oförstörbar. 

•   Förstå att materien är allt runt omkring oss, även det vi inte kan se med blotta ögat som 
syre och koldioxid. 

•   Förstå energins oförstörbarhet, att den aldrig kan försvinna bara svalna och avta. 
•   Förstå att materia tar plats inte energi, materia går att väga inte energi. 

 
Moment 1 

(1)  Eleverna får i uppgift att dela upp ett antal välkända saker i mindre beståndsdelar ända 
tills de inte kan dela upp mer. Kan de komma på egna saker? exempel: cykel, lampa, 
luft, koldioxid 

(2)  Med samma instruktioner ska de nu försöka dela upp dessa: 
solljus, lampsken och värme  

(3)  Samla elevernas exempel och uppdelningar på tavlan hjälp dem dela upp till atomär 
nivå på några exemplen. Konstruera två led för vad som är energi och vad som är 
materia. Visa skillnaden att materia är uppbyggt med atomer medans energi inte är det. 
Återvinning, materiens oförstörbarhet. 
 

Moment 2 
(1)  Försök med en pet-flaska och ballong att blåsa upp ballongen inuti flaskan.  

•   Låt eleverna diskutera varför det inte går att blåsa upp ballongen och hur kan 
ballongen blåsas upp i flaskan utan att flytta ballongen från flaskan. 

(2)  Gå igenom deras teorier och förklara att luften som vi gick igenom tidigare är materia 
och materia tar plats. Gör hål på flaskan och visa på hur ballongen kan blåsas upp.  

 
  



 

	  

Moment 3 
(1)  Fyll en termos med vatten men låt termosen vara öppen. Diskutera med eleverna vad de 

tror händer med energin i termosen. 
(2)  Stäng igen termosen och fråga eleverna vad som händer nu när energin blivit instängd. 
(3)  Energin kan aldrig försvinna utan den kan bara avta och svalna, den finns i termosen 

det känner vi på utsidan av termosen och på vattnet som är varmt. Termosen börjar alstra 
värme när energin transporteras genom materia, luft, stålet på termosen, plasten och 
sinom tid kommer värmen (energin) avta. Energins oförstörbarhet 

 
Lektion 2 
Kritiska aspekter: Solljus och infraröd strålning. 

•   Förstå att solen avger ljusenergi och värmeenergi 
•   Förstå solljusets betydelse för oss på jorden 
•   Förstå den infraröda strålningens betydelse för oss på jorden 
•   Förstå innebörden av en atmosfär för överlevnad 

 
Moment 1 

(1)  Ta fram den fyllda termosen från tidigare pass och återkoppla där du förklarar att 
energin har avtagit och svalnat. Termosens innehåll har slutat vara varmt och är nu 
ungefär lika varmt som luften.  

(2)  Illustrera för eleverna med en ficklampa och ställ frågan kommer termosen och dess 
innehåll att kunna bli varmt om jag lyser tillräckligt länge? Låt de diskutera och ställ 
sedan frågan, en het sommardag ställer jag ut termosen när solen står som högst kommer 
termosen och innehållet bli varmt? 

(3)  Låt eleverna diskutera frågan och gå sedan igenom vad som kan vara avgörande för att 
termosen ska kunna bli varm en het sommardag men inte med hjälp av ficklampan eller 
ställa ut termosen vintertid.  

(4)  Diskutera, vad fattas, vad finns, vad är det som skiljs åt? 
 

Moment 2 
(1)  Gå igenom begreppet strålning och de olika strålningarna 

Ultraviolett strålning (UV) 
Infraröd strålning (IR)Solljus 

(2)  Synligt ljus och infraröd strålning, vad kännetecknar vad? Illustrera med en ficklampa 
med högt synligt ljus som syns men värmer inte. Ta en tändare och illustrera hur lågt 
synligt ljus men hög IR som värmen känns redan från håll.  

(3)  Förklara vad atmosfären är och består av, växthusgaser (materia) 
78% kväve 
21% syre 
1% växthusgaser 
Förklara strålning in är STARK och strålning ut är SVAG beroende på hur ”tjock” 
koftan är. Desto ”tjockare” kofta desto varmare blir klimatet. 

  



 

	  

 
Moment 3 

(1)  Vi vet att all värmeenergi avtar och svalnar efter ett tag. Hur kommer det sig att jorden 
fortfarande hålls varm när solen gått ned? Vad gör det möjligt att vi håller en behaglig 
temperatur ändå? 

(2)  Illustrera med en jordglob hur solen träffar jordklotet dag/natt 
(3)  Rita upp och illustrera att jorden har precis som termosen en slags ”kofta” som håller 

den varm.  
 
Moment 4 

(1)  Visa filmen om växthuseffekten  
https://www.youtube.com/watch?v=fYqdKiT0Eqo 

(2)  Rita upp och förtydliga det som filmen gått igenom, blanda in begreppen energi och 
materia och återkoppla till föregående lektionerna.  

 
Lektion 3 
Kritiska aspekter: Naturlig- och förstärkt växthuseffekt. 
 
Förstå den naturliga växthuseffekten som förutsättning för liv 
Förstå den mänskliga påverkan i processen och konsekvenser av den 
 
Moment 1 

(1)  Sammanfatta föregående lektioner där energi i form av IR strålning och UV strålning 
träffar jordytan. Materien i form av växthusgaser, så som koldioxid, vattenånga, 
metangas utgör en atmosfär som hindrar IR strålningen att lämna atmosfären. Detta gör 
att vi har ett klimatsystem som skapar förutsättning för liv.  

 
Moment 2 

(1)  Låt eleverna diskutera om begreppen naturlig och förstärkt växthuseffekt. 
(2)  Låt eleverna i grupper skapa två illustrationer, en ska visa på den naturliga 

växthuseffekten. Den andra ska visa på en förstärkt växthuseffekt. 
 
Moment 3 

(1)  Klistra upp elevernas illustrationer på tavlan med naturlig växthuseffekt till vänster och 
förstärkt växthuseffekt till höger.  

(2)  Diskutera skillnader och likheter 
  



 

	  

Bilaga 2 – intervjuområden 
 
Den fetmarkerade texten är områden som diskuterades under intervjuerna. Den icke 
fetmarkerade texten förtydligar området som berördes, vad som diskuterades.  
 
Förtest 

•   Växthuseffekten - Som helhet. 
•   Strålning - Solens olika strålar, vad har de för betydelse för växthuseffekten? 
•   Atmosfären - Hur den är uppbyggd, vad den består av, hur den fungerar. 
•   Växthusgaser - Vilka olika gaser, vad har de för betydelse för växthuseffekten? 
•   Värme - betydelse för jorden, temperatur. 
•   Naturlig/förstärkt växthuseffekt - Har den alltid funnits, vad är det, vad utgör den? 

 
 
Eftertest 

•   Vad eleverna gjort för skillnad från förtestet 
•   Nyvunna kunskaper - som de inte visste tidigare. 
•   Strålning - Solens olika strålar, vad har de för betydelse för växthuseffekten? 
•   Atmosfären - Hur den är uppbyggd, vad den består av, hur den fungerar. 
•   Växthusgaser - Vilka olika gaser, vad har de för betydelse för växthuseffekten? 
•   Värme - betydelse för jorden, temperatur. 
•   Naturlig/förstärkt växthuseffekt - Har den alltid funnits, vad är det, vad utgör den? 

 
 
 
  



 

	  

Bilaga 3 – brev till vårdnadshavare 
 
Hej vårdnadshavare! 
 
Jag heter Marcus Gabrielsson och studerar till grundskollärare på Luleå Tekniska Universitet. Under den gångna 
hösten genomförde jag min 10 veckors VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i ditt barns klass. Jag är nu inne på 
min sista termin och ska skriva mitt examensarbete. 
 
Syftet med studien är att ta reda på hur jag som lärare kan få kunskap om hur elevers förståelse för växthuseffekten 
kan utvecklas. För att göra detta kommer jag efter sportlovet planera lektioner utifrån elevernas förkunskaper och 
sedan genomföra en lektionsserie så bra som möjligt. Jag kommer att observera och studera eleverna under 
lektionerna hur de arbetar och samtalar  genom att videofilma och intervjua eleverna. All data jag samlar in d.v.s. 
filmklipp, ljudklipp och transkribering av dessa kommer endast användas för min studies ändamål och raderas när 
mitt arbete blivit godkänt. 
 
Studien bygger på forskningsetiska principer och kräver ett samtyckeskrav både från er och ert barn. Information 
som kan vara bra att veta är att: 

•   Det är frivilligt att bli filmad och intervjuad, något som ert barn kommer att informeras om. 
•   Barnet får när som avbryta sitt deltagande i studien utan motivering. 
•   Om ert barn inte tillåts att delta i studien innebär detta att barnet får samma undervisning som de andra i 

klassen men att barnet inte kommer att filmas eller intervjuas. 
 
Mitt arbete beräknas vara färdigt i juni och uppsatsen kommer att publiceras offentligt på Luleå Tekniska 
Universitets hemsida. All information kommer att hanteras konfidentiellt och vid publicering kommer skolan, 
läraren och ert barns namn vara helt avidentifierat. 
 
Härmed ger jag som vårdnadshavare mitt tillstånd till att mitt barn deltar i denna studie 
Svara senast tisdag 12/3. Hör gärna av er vid funderingar. 
 
Datum Vårdnadshavarens underskrift:   Barnets namn: 
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