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Abstrakt 

Syftet med studien var att generera kunskap om hur en modell kan bidra till att hjälpa elever 

utveckla förståelse för abstrakta fenomen, i detta fall uppkomsten till årstidsväxlingar. I 

förhållande till syftet studerades vilka möjligheter till lärande som uppstår när elever interagerar 

med modeller samt vad i den didaktiska relationen mellan lärare, elever och modellen som 

gynnar utvecklingen av kunskap för årstidsväxlingar. Studien utgår från den 

variationsteoretiska forskningmodellen learning study och det sociokulturella perspektivet på 

lärande. Studien genomfördes genom en lektionsserie i en årskurs 1 innehållande 17 elever. För 

möjlighet att analysera relationen mellan undervisning och lärande användes ljudupptagning, 

deltagande observation, formativ bedömning och kompletterande anteckningar som 

datainsamlingsmetod. Resultatet visar att modellen i sig erbjöd möjligheter till lärande men den 

hade även begränsningar som krävde didaktisk komplettering för att lyfta fram aspekter som 

annars inte varit möjliga för eleverna att urskilja. 

Nyckelord: learning study, kritiska aspekter, naturvetenskaplig undervisning, årstidsväxlingar. 
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1 Inledning 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 reviderad 2018 står det 

att undervisningen i naturvetenskap ska bidra till elevernas förståelse att skilja mellan 

naturvetenskapliga begrepp och andra sätt att beskriva omvärlden. Det är skolans ansvar att 

varje elev kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga kunskapsområdena i samhällsliv, 

vardagsliv och för vidare studier (ibid.). Naturvetenskap innehåller flera abstrakta begrepp och 

fenomen, vilket innebär att det finns risk att undervisningen blir svårbegriplig om tyngdpunkten 

läggs på att enbart teoretiskt förklara termer och begrepp (Areskoug, Ekborg, Lindahl och 

Rosberg, 2013). Skolverket (2018) skriver att genom undersökande arbetssätt och estetiska 

lärprocesser ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i naturvetenskap. Syftet med 

denna studie är att generera kunskap om hur användandet av en modell som estetiskt verktyg 

kan hjälpa elever att utveckla förståelse för det abstrakta fenomenet årstidsväxlingar.  

Naturvetenskapliga modeller är verktyg som syftar till att beskriva abstrakta och komplexa 

fenomen och sammanhang (Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström, 2010). Genom att 

undersöka och skapa modeller kan elever ges möjlighet att utveckla förståelse för 

naturvetenskapliga fenomen. Vikström (2015) lyfter vikten av att inte anta att elever förstår allt 

genom att betrakta en modell, modellen måste förklaras, konkretiseras och sättas in i ett 

sammanhang. Efter att ha granskat tidigare forskning framkommer det att modeller kan hjälpa 

elever att utveckla kunskap om årstidsväxlingar, men ofta beskrivs inte hur eller vilka 

begränsningar en modell kan ha. Genom arbetsgången i en learning study ville jag studera 

sambandet mellan undervisning och lärande, vilka möjligheter till lärande uppstod när eleverna 

använde modellen, och vad i den didaktiska relationen mellan lärare, elever och modellen 

gynnar förståelsen för årstidsväxlingar? 

Jag ville öka mina kunskaper om hur naturvetenskapens abstrakta fenomen kan förenklas, 

förklaras och sättas i sammanhang samt utveckla min profession som lärare i naturvetenskap. 

Min förhoppning är att det kommer gynna mig, mina framtida elever och andra lärare som tar 

del av studien. 
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2 Syfte 

Syftet med denna studie är att generera kunskap om hur en modell som estetiskt verktyg kan 

bidra till att elever i årskurs 1 utvecklar förståelse för årstidsväxlingar. 

Frågeställningar 

Vilka möjligheter till lärande uppstår när eleverna använder tredimensionella modeller om 

årstidsväxlingar? 

Vad i den didaktiska relationen mellan lärare, elever och modellen gynnar förståelsen för 

årstidsväxlingar? 

3 Begreppsdefinition 

Estetiskt verktyg i denna studie grundar sig i den pedagogiska term som introducerats i dagens 

läroplan och benämns ofta som estetisk lärprocess. Det är en process mellan skapande 

verksamhet och kunskapsinhämtning som förväntas främja djupinlärning (Lindström, 2012). 

Årstidsväxlingar och elevers förståelse för detta fenomen har i denna studie sin utgångspunkt i 

jordaxelns lutning, jordens form och hur det påverkar solens ljusinstrålning, jordens bana runt 

solen och dess betydelse för årstidsväxlingar i norra Europa (Lucas & Cohen, 1999).  

I denna studie utgår lärande från den variationsteoretiska beskrivningen av lärande. Lärande 

handlar om att förstå till exempel ett fenomen genom att urskilja antingen en, eller flera, 

kritiska aspekter hos lärandeobjektet (Lo, 2014). 
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4 Bakgrund 

I följande avsnitt kommer litteratur och begrepp inom området naturvetenskaplig undervisning, 

estetiska lärprocesser och den didaktiska triangeln att beröras. Inledningsvis beskrivs vad som 

ingår i naturvetenskap i de lägre skolåren, koppling till styrdokumenten samt faktorer som 

bidrar till elevernas förståelse för naturvetenskap. En central del i studien är hur jordaxelns 

lutning, jordens form och bana runt solen ger upphov till årstidsväxlingar. Detta kommer 

beskrivas på ett generellt plan tillsammans med en redogörelse för studier om elevers förståelse 

av fenomenet. Därefter definieras begreppet estetiska lärprocesser och förklaringar av dess 

betydelse för lärandet hos elever i de yngre åldrarna. Avsnittet avslutas med den teoretiska 

förankring som ligger till grund för denna studie.  

4.1 Naturvetenskap i lägre skolåren 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 reviderad 2018 i 

fortsättningen kallad Lgr11 står det att ”naturvetenskapen har sitt ursprung i människans 

nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld” (Skolverket, 2018, s. 174). 

I Lgr11 ingår ämnena biologi, fysik och kemi i de naturorienterande ämnena. Årskurs F-3 har 

en gemensam kursplan för dessa ämnen medan årskurs 4-6 samt 7-9 har separata kursplaner för 

respektive ämne. Undervisningen i naturvetenskap ska bidra till elevernas förståelse att skilja 

mellan naturvetenskapliga och andra sätt att beskriva omvärlden (Skolverket, 2018).  

Sedan en lång tid tillbaka har naturfenomen varit ett vanligt innehåll i skola och förskola. Barn 

utvecklar sin förståelse om det ömsesidiga beroendet mellan människor, djur, växter och den 

icke-biologiska miljön genom att bland annat följa årstidsväxlingarna. Kunskap om naturen och 

dess skeenden ger en naturvetenskaplig allmänbildning och är en demokratisk rättighet. Alla 

barn och ungdomar erbjuds i grundskolan ett naturvetenskapligt lärande som handlar om att 

öppna dörrar och finna vägar till naturvetenskapens värld (Helldén et al., 2010). Det är skolans 

ansvar att varje elev kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga kunskapsområdena i 

samhällsliv, vardagsliv och för vidare studier (Skolverket, 2018). Samhällsutvecklingen är 

beroende av kunskaper i naturvetenskap, de ligger till grund för utvecklingen av bland annat 

livsmedel, datorer, jordbruk, transporter, vaccinationer, sjukdomsbehandling och energisystem 

(Areskoug et al., 2013). 

Det centrala innehållet i kursplanen i de naturorienterande ämnena i årskurs F-3 innehåller 

områdena ”Kropp och hälsa” där kroppens organ och deras funktion berörs. Vidare innehåller 

kursplanen området ”Kraft och rörelse”, som behandlar begrepp som exempelvis tyngdkraft, 
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friktion och balans. ”Material och ämnen i vår omgivning” såsom vattnets och luftens 

egenskaper utgör också en del av det centrala innehållet. Undervisningen ska också innehålla 

skönlitterära berättelser om naturen och naturvetenskapen. Vidare innehåller läroplanen i de 

naturorienterande ämnena ”Året runt i naturen” som behandlar näringskedjor, växter i närmiljön 

samt ”årstidsväxlingar i naturen” och ”jordens, solens och månens rörelser i förhållande till 

varandra” (Skolverket, 2018, s. 175), den sistnämna är det centrala innehåll som fokuseras i 

denna studie. Vidare föreskriver styrdokumenten att eleverna ska möta och tillämpa ”metoder 

och undersökande arbetssätt” för att utveckla naturvetenskapliga kunskaper genom 

”dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra 

uttrycksformer” (ibid., s. 176). Elevernas kunskapsutveckling om vår omvärld ska 

kännetecknas av nyfikenhet och intresse som leder kunskapsinhämtningen vidare (Skolverket, 

2017). I F-3 är innehållet uppbyggt att gå från det stora till det lilla med det observerbara och 

elevnära. ”Året runt i naturen” går till exempel ”från solsystemet och jorden till närmiljön och 

organismerna” (Skolverket, 2017, s. 10). Frågor som, ”hur kommer det sig att det blir dag och 

natt?” och ”varför finns det årstider?” är grundläggande för att förstå vår omvärld och samtidigt 

elevnära företeelser (ibid.).  

4.2 Undervisning i naturvetenskap i lägre skolåren 

Areskoug et al., (2013) lyfter följande till lärare som ska undervisa i naturvetenskap. 

 ”Utgå från elevernas nyfikenhet och fascination. 

 Utveckla elevernas kunskaper i och om naturvetenskap. 

 Använd språket som ett redskap för lärande. 

 Bedöm för att stödja elevernas lärande.” (Areskoug et al., 2013, s. 214) 

 

En studie om bland annat lärares tankar om naturvetenskap som Fitzgerald & Smith (2016) 

utfört visar en stor variation om hur lärare uppfattar vad naturvetenskap är. Detta påverkar i sin 

tur hur de undervisar i naturvetenskap, menar Fitzgerald & Smith (2016). Studien visade bland 

annat uppfattningar om att naturvetenskap är från ”everything and everywhere” till” the 

interactions between living things” (s. 67). Vidare visade Fitzgerald & Smiths (2016) studie 

lärares svar på frågan om deras möjligheter att utföra undervisning och planering i 

naturvetenskap. Det varierade från att lärarna ansåg sig ha tid och möjlighet att utföra 

experiment och tillämpa undersökande arbetssätt till att tiden för detta var begränsad, liksom 

att ingen tid fanns till planering i ämnet (ibid.). Denna variation i 
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naturvetenskapsundervisningen visade även Rennie, Goodrum & Hacklings (2001) storskaliga 

nationella studie om undervisning i naturvetenskap bland skolor i Australien.  

Rennie, Goodrum & Hacklings (2001) har formulerat faktorer för vad som kännetecknar 

naturvetenskapsundervisning av god kvalitet genom en sammanställning av intervjuer och 

litteratur. Sammanställningen visar att det är viktigt att eleverna får utveckla ett 

naturvetenskapligt språk, att eleverna ska få möjlighet att skapa förmågan att fatta välgrundade 

beslut om miljön, sin egen hälsa och välbefinnande. Det bör även prioriteras att elever ska förstå 

och intressera sig för världen omkring dem, liksom att engagera sig och använda kritiskt 

tänkande i situationer som rör påståenden om världen. Dessa punkter överensstämmer även 

med målen i Lgr11 (Skolverket, 2018).  

I naturvetenskap består kursplanernas mål av i princip samma förmågor från årskurs 1 till 9, 

skriver Areskoug et al. (2013). Progressionen består i att sammanhangen blir mer komplexa 

och därmed tillkommer fler abstrakta begrepp. Lärarens uppdrag i de lägre åldrarna är att lägga 

den första grunden för naturvetenskaplig förståelse medan elevers nyfikenhet och intresse 

bibehålls menar Areskoug et al. (2013). Vidare tillägger de att undervisningen redan i de lägre 

skolåren ska kännetecknas av experiment och undersökande arbetssätt, det vill säga det som 

utgör naturvetenskapens karaktär. Eleverna ska få möjlighet att undersöka, observera, uppleva 

och diskutera naturvetenskapliga fenomen (ibid.). Likartat resonerar Milne (2010) för ett 

undersökande arbetssätt och att det innefattas av att elever får ”do science” (utföra 

naturvetenskap, egen översättning). ”Do science” är en metod att utföra undervisning i 

naturvetenskap som samtidigt fångar många delar av en vetenskaplig process, det liknar sättet 

vetenskapsmän arbetar på för att utveckla, undersöka och förklara världen.  

Det undersökande arbetssättet förutsätter att både lärare och elever parallellt med den 

undersökande processen har en grundläggande faktakunskap inom området. Eleverna får 

möjlighet att personifiera sin kunskapsprocess som kan leda till utvecklade och kreativa 

förklaringar av naturfenomen. Detta kräver att eleverna blir delaktiga i en process som består 

av undersökningar, frågeställningar och förklaringar som slutligen leder till ett sammanhang 

(Milne, 2010). Det finns risk att undervisningen blir för abstrakt och svårbegriplig om 

tyngdpunkten läggs på att enbart teoretiskt förklara termer och begrepp, tillägger Areskoug et 

al. (2013). Trots detta visar Rennie, Goodrum & Hackling (2001) storskaliga studie att en 

tredjedel av eleverna som medverkade aldrig lämnat klassrummet vid den naturvetenskapliga 

undervisningen och att den undersökande verksamheten är mer lärarinriktad än elevinriktad. 
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Det undersökande arbetssättet illustreras i Helldéns (1992) studie av barns tänkande om växters 

liv och nedbrytning i naturen. Eleverna fick möjlighet att genom ett slutet plastterrarium 

undersöka hur ett kretslopp fungerar. Läraren i klassen beskrev hur elevernas engagemang 

väcktes genom att dagligen se och undersöka vad som skedde i terrariet. Eleverna diskuterade 

var vattnet kom ifrån och varför växterna inte dog. Frågeställningarna och undersökningarna 

ledde till ett sammanhang om fenomenet kretslopp hos eleverna. Detta stärker argumentet att 

ett undersökande arbetssätt väcker elevers nyfikenhet och intresse för lärande. Vid upprepade 

intervjuer med eleverna från årskurs tre då studien utfördes, till årskurs åtta använde eleverna 

fortfarande kretsloppsmodellen som förklaringsmetod. Detta visar hur ett undersökande 

arbetssätt genom kretsloppmodellen och lärarens undervisning påverkat elevernas lärande och 

resonerande över lång tid (ibid.). 

Naturvetenskapliga modeller är verktyg som syftar till att beskriva abstrakta och komplexa 

fenomen och sammanhang. Modeller kan hjälpa människor att förstå sådant som vi inte kan se. 

Exempelvis är Bohrs atommodell ett mycket förenklat försök att beskriva hur atomer är 

uppbyggda, utan att modellen för den skull representerar en verklig bild av en atom. En modell 

av jorden och solsystemet kan ge en bild av hur detta ser ut. Det är dock viktigt att komma ihåg 

att modeller inte visar exakt hur något är, de förklarar en del men inte allt. Jordgloben visar till 

exempel formen på vår planet och hur kontinenterna ligger, men kan inte visa alla detaljer av 

vår planets uppbyggnad (Helldén et al., 2010). ”De naturvetenskapliga modellerna kan 

betraktas som metaforer: bildliga, inte bokstavliga, beskrivningar av världen omkring oss” 

(Helldén et al., 2010, s. 38). Vikström (2015) lyfter i detta sammanhang vikten av att inte anta 

att elever förstår allt genom att betrakta en modell, utan modellen och det modellen ska visa, 

måste förklaras, konkretiseras och sättas in i ett sammanhang. 

Milne (2010) menar att även det undersökande arbetssättet kan baseras på estetiska 

lärprocesser, exempelvis genom skapandet av modeller. Estetiska lärprocesser främjar också 

elevers emotionella sidor vilket ofta leder till en fascination, engagemang, intresse och 

nyfikenhet som resulterar i utvecklad djupare förståelse av vetenskapliga fenomen. En 

grundläggande tanke i det undersökande arbetssättet är att både läraren och eleverna är 

medvetna om att ”do science” (utföra naturvetenskap, egen översättning), kan bidra till att 

uppnå en förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Ett undersökande arbetssätt kan bidra till 

att eleverna får en personlig och grundläggande förståelse för vad naturvetenskap är och att det 

diskuteras, utforskas och tillämpas på ett naturligt sätt i elevgruppen (ibid.).  
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4.3 Årstidsväxlingar och elevers förståelse för fenomenet 

Jordens klotform bidrar till att den energimängd från solen som når jorden per kvadratmeter är 

olika beroende på var den träffar. Vid ekvatorn är den infallande energimängden som högst 

eftersom energimängden koncentreras på mindre yta. Eftersom jordytan är krökt träffar färre 

solstrålar en större yta vid polerna (Areskoug et al., 2013). Jorden cirkulerar inte runt solen i en 

upprätt position utan lutar cirka 23,5 grader i förhållande till de 90 grader som utgör en fjärdedel 

av cirkeln. Denna lutning bidrar till variationen av ljus och värme som ger upphov till dagar 

och årstider (Lukas & Cohen, 1999). På grund av jordaxelns lutning koncentreras den infallande 

energimängden när norra Europa har sommar. Jordaxelns lutning medför att solen står högt på 

himlen under sommaren och lågt under vintern (Areskoug et al., 2013).  

Nära ekvatorn märks inte årstiderna på samma vis. Längre från ekvatorn kännetecknas 

sommaren av högre temperatur, midnattssol och långa dagar, medan vintern kännetecknas av 

lägre temperatur, låg solhöjd och korta dagar. I Sverige är vintern den del av året då 

medeltemperaturen är under 0 grader medan sommaren har en medeltemperatur på över 10 

grader, våren och hösten är perioderna mellan sommaren och vintern. Det finns inte någon 

internationell definition på de meteorologiska årstiderna, dessa skiljer sig åt beroende var på 

jorden platsen ligger. Jordens bana runt solen är svagt elliptisk vilket bidrar till att vinterhalvåret 

är cirka en vecka kortare än sommarhalvåret. Vid de tillfällen jorden passerar himmelsekvatorn, 

vilket är de datum dagjämningarna infaller, är sedan länge viktiga årstidsindikationer 

(Söderhjelm, 2019). När den norra delen av jordaxeln lutar maximalt mot solen infaller 

sommarsolståndet och vintersolståndet infaller när lutningen är maximalt från solen (Areskoug 

et al., 2013). 

Anledningen till varför årstidsväxlingar borde vara en del av varje barns naturvetenskapliga 

undervisning har Sneider, Bar och Kavanagh (2011) beskrivit i sin studie om elevers förståelse 

för årstidsväxlingar: 

 

 Förmågan att koppla ihop fakta, observationer och förklaringar är kärnan i 

naturvetenskap, studier av årstidsväxlingar kan illustrera just detta. 

 Förståelse för vårt klimat är en viktig del i förmågan att uppfatta långsiktiga 

förändringar av klimatet. Ett av vår tids stora internationella dilemman är hur 

människans förbränning av fossila bränslen påverkar vårt klimat, därför är det 
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viktigt att få kunskap om hur, och varför, klimatet ser annorlunda ut på olika platser 

på jorden.  

 Förmågan att förstå jorden som en planet i vårt solsystem är en viktig del i vår 

moderna värld. Årstidsväxlingarna har förklarats på många olika sätt i olika kulturer 

genom historien och undervisning om årstidsväxlingar är ett sätt att föra vår 

moderna vetenskapliga kultur vidare till nästa generation.  

 

Küçüközer (2008) har i sin studie visat att elever har svårt att förstå månens faser och 

årstidsväxlingarna. I likhet med Küçüközer har Sneider et al. (2011) efter en granskning av 41 

studier inom området upptäckt flertalet missuppfattningar av grundläggande astronomiska 

fenomen. Ett exempel var när elever vid ett tillfälle fick studera en bild på jordens bana runt 

solen och såg banans ovala form som anledningen till årstidsväxlingarna och drog slutsatsen att 

jorden är närmare solen på sommaren, istället för att observera jordaxelns lutning. Eftersom 

elever ofta blir introducerade för orsaken till årstidsväxlingar i mellanstadiet är det troligt att 

sådana missuppfattningar har hunnit uppstå. När elever senare får kunskap om att jordaxelns 

lutning är anledningen till årstidsväxlingarna, dras ofta slutsatsen att jorden befinner sig 

närmare solen under sommaren (ibid.). Dulop (2000) fann fler vanliga missförstånd om 

årstidsväxlingar bland elever. Några exempel på dessa var att solen befinner sig bakom moln 

och att det orsakar vintern, att jorden är uppdelad i fyra delar och att en årstid infinner sig i varje 

del och att avståndet från solen ökar på vintern.  

Sneider et al. (2011) menar att orsakerna till svårigheterna med att förstå årstidsväxlingar, har 

att göra med förståelsen för jordaxelns lutning och koncentrationen av den energimängd som 

når jordytan. För att förstå årstidsväxlingarna, behöver eleverna få instruerande material som 

ger dem möjlighet att undersöka solens skiftande bana på himlen. Eleverna måste även förstå 

förhållandet mellan förändringarna som sker på jorden vid årstidsväxlingarna och jordens bana 

runt solen (ibid.). Lucas & Cohen (1999) beskriver i likhet med Sneider et al. (2011) att förstå 

årstidsväxlingar kräver att eleverna får utforska fenomen som antingen går att observera direkt 

på himlen, såsom solens bana under dagen eller genom instruerande material som är 

lättillgängligt. Exempel på detta är aktiviteter med skuggor, se film eller utforska året genom 

kalendrar och bilder. Fenomen som är lätta att upptäcka genom dessa aktiviteter är variationerna 

i solens position vid upp- och nedgång, dagarnas längd under olika perioder på året, variationen 

i solljusets intensitet och vad detta innebär för skiftningarna i naturen och kontrasten mellan 

årstider. 
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Küçüközer (2008) beskriver i sin studie att användandet av 3D modeller som beskriver 

fenomenet årstidsväxlingar ändrade elevernas uppfattningar och de kunde senare redogöra för 

fenomenet på mer faktabaserade grunder. Det hjälpte eleverna att förstå abstrakta begrepp och 

fenomen och kunde användas som stöd för att utveckla förståelse för astronomiska fenomen. 

Dulop (2000) styrker idén att 3D modeller utvecklar förståelsen för årstidsväxlingarna. I Dulops 

(2000) studie ökade förklaringarna för årstidernas växlingar grundade på jordaxelns lutning från 

25% före studien till 45% efter undervisningstillfället som bestod av ett besök på ett 

observatorium som använde 3D modeller. Dulop (2010) har sammanställt olika strategier som 

hjälper lärare förstå och undervisa om fenomenet årstidsväxlingar. Sammanställningen visade 

att tredimensionella modeller kan vara användbara vid förklaring av fenomenet, eftersom dessa 

leder till mentala modeller. Däremot är Dulops (2010) uppfattning att elever inte fick nog med 

tid att interagera personligen med modellerna och att samtalen runt modellerna inte fokuserade 

på fakta om fenomenet. Det är viktigt att lärare lyssnar på elevers egna idéer för att kunna förstå 

hur de uppfattar företeelser för att utveckla kunskapen vidare (ibid.). 

4.4 Estetiska lärprocesser  

Begreppet estetik innefattar många olika betydelser, det kan ses som ”läran om det sköna”, men 

beskrivs ibland som ”filosofisk undersökning av problem, begrepp och förutsättningar vid tal 

om konst och konstupplevelser” eller ”uppfattningar och förhållningssätt rörande utseenden och 

uttryck i konst, natur, vardaglig miljö etc.” beskriver Hermerén & Sandström (2019). Till 

skillnad från vetenskapens eller politikens område ses estetik som en egen sfär och ett eget 

socialt fält (Aulin-Gråhamn, 2004). Konsten fick en särställning på 1700-talet och blev en 

enskild sfär med en egen yttrandefrihet. Den konstnärliga estetiken utvecklar och ifrågasätter 

ständigt sig själv ”Estetiken är ett speciellt sätt att skapa bilder av verkligheten” (Aulin-

Gråhamn, 2004, s. 10). I Lgr11 under rubriken skolans värdegrundoch uppdrag står det att alla 

elever ska utvecklas genom olika uttryck för kunskaper. Genom estetiska uttrycksformer drama, 

dans, rytmik, musicerande och skapande i text, bild och form ska eleverna utveckla och uppleva 

känslor och stämningar som ger möjlighet till kunskapsinhämtning (Skolverket, 2018).  Syftet 

med undervisningen i ämnet fysik är bland annat att ”bidra till att eleverna utvecklar förmågan 

att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt 

innehåll”. Detta kan ske genom skapandet av tredimensionella modeller eller bilder som 

beskriver naturvetenskapliga fenomen (Skolverket, 2018).  

Estetiska lärprocesser blev introducerade som en pedagogisk term för ungefär ett årtionde sedan 

i Sverige. Estetiska lärprocesser förväntades främja djupinlärning och genomsyra hela 
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läroplanen, inte enbart de estetiska ämnena (Lindström, 2012). Under en lång tid dominerades 

konsten i grundskolan av att dekorera och vara kreativ som ett spontant uttryck och inte som en 

pedagogisk lärandeprocess (ibid.).  

Lindström (2012) har utvecklat ett ramverk för estetiska lärprocessers betydande aspekter. 

Ramverket består av två dimensioner, den ena beskriver målet med den estetiska lärprocessen 

och den andra medlet genom vilket lärandet sker. Målen beskrivs som konvergenta eller 

divergenta, och medlen som medium-specifika eller medium-neutrala. Ramverket består av 

fyra rutor som innehåller texterna lärande om konst, lärande i konst, lärande med konst och 

lärande genom konst. 

Figur 1: Fyra sätt att lära sig konst (Lindström, 2012, s. 169) 

 

Kolumnerna som beskriver målen med lärandet kan antingen vara konvergenta, vilket är 

strategier som uppger målet med lärandetillfället i förhand. Divergenta är strategier som 

kombinerar en persons nuvarande kunskaper för nya syften (Lindström, 2012). De vågräta 

kolumnerna som benämns medium-specifika och medium-neutrala beskriver hur de estetiska 

lärprocesserna syftar till att uppnå olika mål. Medium-specifika strategier är konstbaserade, 

lärande om konst och i konst är då i fokus. Medium-neutrala strategier har som mål att utveckla 

kunskap i ett specifikt ämne genom estetiska lärprocesser (lärande med) eller att ta hjälp av 

konsten i skolan (lärande genom). Eftersom samma mål kan uppnås med olika estetiska verktyg 

benämns dessa strategier som neutrala (ibid.). Sammanfattningsvis beskriver Lindström (2012) 

ramverket med att lärande med konst hänvisar till integrationen av konst och ett teoretiskt ämne, 

till exempel att använda konst i ämnet naturvetenskap, vilket är fallet i denna studie. Lärande 
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om konst är grunderna i konstämnet i sig. Lärande i konst refererar till experiment med material 

och tekniker inom konstämnet för att förmedla ett meddelande eller uttrycka en känsla. Lärande 

genom konst är ett sätt för eleverna att utveckla sina tankemönster i ett ämne genom att konsten 

väcker engagemang. Aulin-Gråhamn (2004) betonar i sin tur vikten av relationer mellan 

människor i en estetisk praktik. Utveckling sker i samtal, likväl i praktiskt, som teoretiskt arbete 

där idéer, känslor och upplevelser gestaltas för att uppnå mer eller mindre gemensamma mål. 

”Estetik handlar om att träffas av sinnesimpulser och göra estetiska val utifrån detta” beskriver 

Sørenstuen (2013). Vidare redogör Sørenstuen (2013) på samma sätt som Aulin-Gråhamn 

(2004) om känslorna som kan uppstå genom estetik, att det handlar om att vara uppmärksam, 

nyfiken, om sinnesstimulans, att ta till sig nya idéer, att utveckla personliga uttryck och på så 

vis utveckla ett redskap för kreativiteten som stöd för kunskapsinhämtning. 

4.5 Estetiska lärprocessers betydelse för lärandet 

Karlsson Häikiö (2014) beskriver att en alltmer visuell omgivning präglar utvecklingen i dagens 

samhälle. För att förstå sin direkta omgivning är det viktigt att barn och unga lär sig tolka visuell 

förmedling av information. Det som händer vid visuellt lärande är att yttre stimuli omvandlas 

via människans uppfattningar om verkligheten till intryck och inre bilder. Intrycken organiseras 

till tankar och bearbetas av hjärnan och bildar sammanhängande uppfattningar om händelser 

och fenomen. Slutsatsen blir att samspelet mellan våra känslor och vårt tänkande utgör grunden 

för vår kognitiva utveckling och hur vi lär oss (ibid.). Genom estetiska lärprocesser sker lärandet 

med medierade handlingar, det vill säga en förening av kognitiva och estetiska lärprocesser. På 

ett varierande sätt kan eleverna bearbeta, använda information, ta till sig tankar och känslor 

utifrån eget skapande av exempelvis bilder, dans och modeller och finner på så sätt nya vägar 

för lärande (ibid.). 

 

Milne (2010) menar att kreativa förklaringar ofta konstrueras när barn utvecklar förståelse för 

fenomen genom estetiska lärprocesser. Meningsfulla estetiska upplevelser bidrar till en 

fascination för ett område som i retur leder till ett större engagemang i lärandeprocessen. 

Resultatet av detta engagemang är en djupare förståelse för området, speciellt om eleven har 

kommunicerat och motiverat idéerna i interaktion med andra. Milne (2010) fortsätter med att 

förklara hur estetiska lärprocesser i teoretiska ämnen inte bara kan leda till en djupare 

begreppslig förståelse inom ämnet utan även till en uppskattning av ämnet som helhet. Till 

skillnad från Milne (2010) utgår Lindström (2012) från ramverket för estetiska lärprocesser och 



 

12 
 

menar att de fyra aspekterna kontinuerligt måste arbetas med som kompletterande perspektiv i 

undervisningen för att uppnå ett balanserat förhållningssätt till estetiskt lärande.  

Thavenius (2004) argumenterar för att estetiken skulle kunna förenkla undervisningen i de 

teoretiska ämnena som skolan karakteriseras av. Det abstrakta kan synliggöras och förstås 

genom konsten och estetiken. I bästa fall skulle den kunna bidra med att hjälpa elever se 

fenomen som konkreta sammanhang, det avgörande är hur lärarna ser på estetiska lärprocesser. 

Lindgren (2006) har gjort en undersökning av hur svenska lärare ser på estetiska lärprocesser. 

Hon problematiserar det faktum att en del lärare framställer estetiska lärprocesser som 

kompensation. Intervjuer med lärarna i Lindgrens studie visade på uppfattningen att barn som 

har svårigheter i skolan är i större behov av estetisk verksamhet i undervisningen. Elever som 

har koncentrationssvårigheter, mår dåligt eller är oroliga ansågs exempelvis ha större behov av 

tillgång till praktiska ämnen som till exempel slöjd. Lindgren (2006) problematiserar 

antagandet och visar hur det kan tolkas på tre olika sätt. Ett sätt är att ämnena passar dessa 

elever bättre för att läraren tar för givet att ämnena är mindre koncentrationskrävande, det kan 

tolkas som en hjälp för eleverna att klara skolarbetet bättre genom extra tid till slöjd och 

skapande verksamhet. Funktionen blir därmed terapeutisk. Det kan även tolkas som en 

kompensatorisk funktion för misslyckande i andra ämnen, det blir en form av belöning för 

eleverna. Vidare framförs åsikten att ”barnen utan problem har ett stort behov av estetisk 

verksamhet just på grund av att det är barn” (Lindgren, 2006, s. 95).  

Lgr11 beskriver i de naturorienterande ämnena hur eleverna ska få möjlighet att utvecklas 

genom ”olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll” (Skolverket, 2018, s. 174). 

Detta visar på vikten av att alla elever får inhämta kunskap genom estetiska uttrycksformer, inte 

endast de med svårigheter i skolan, som beskrevs ovan i Lindgrens (2006) undersökning. 

Estetiska lärprocesser kan integreras i naturvetenskap genom användning och skapande av 

modeller som förenklar och förklarar abstrakta fenomen (Helldén et al., 2010).  

 

4.6 Didaktiska triangeln 

Undervisningen i klassrummet består av en växelverkan i interaktion mellan läraren, eleven och 

innehållet. I litteraturen kallas denna relation för den pedagogiska relationen. Relationen 

grundar sig på undervisningens mål och innehåll som kan granskas med hjälp av den didaktiska 

triangeln. ”I den didaktiska triangeln granskar vi relationen mellan lärare och elever ur den 

synvinkel som är kännetecknade för den pedagogiska kontexten, det vill säga de omständigheter 



 

13 
 

som är egenartade just där” (Kansanen, Hansén, Sjöberg & Kroksmark, 2011, s. 45). Denna 

relation ser på människorna i den pedagogiska relationen som lärare och elever, inte vuxen och 

barn. Relationen förblir dock alltid asymmetrisk trots att den handlar om ett samspel mellan 

individerna, eftersom läraren har ett ansvar för undervisningen som eleverna saknar. Syftet med 

men den pedagogiska relationen måste alltid vara till människans bästa, socialt, emotionellt och 

intellektuellt. Ingen tvingas in i denna relation och ingen stannar i den för evigt, slutligen lämnar 

eleven relationen och utvecklas till en myndig och självständig individ. ”Målet och grunden för 

denna relation mellan elev och innehåll är lärande, inte vilket som helst, utan det som just är 

uttryckt i målsättningen” (ibid, s. 46). Läraren har en relation till eleven, en personrelation, men 

även en relation till innehållet, vilket är sakkunskap. Lärarens huvudsakliga uppgift är riktad 

mot elev-innehåll eftersom ”denna förväntas leda till lärande hos eleven” (Kansanen et al., 

2011, s. 47). Hela undervisningsprocessen vilar på den relationen (Kansanen et al., 2011). Är 

syftet att eleverna ska inhämta kunskap om årstidsväxlingar med hjälp av en modell, kan 

lärandemomentet antingen riktas mellan lärare-elev eller mellan lärare-modell-elev.  

 

5 Teoretisk förankring 

Denna studie grundar sig på det sociokulturella perspektivet på lärande och variationsteorin har 

fungerat som ett verktyg i analysen av hur en modell som estetiskt verktyg kan utveckla elevers 

förståelse för årstidsväxlingar med hjälp av artefakter. Studien är inspirerad av learning study 

och dess process har drag av formativt arbetssätt. 

5.1 Sociokulturella perspektivet 

Lev Semenovich Vygotskijs (1896-1934) tankar om språk, utveckling och lärande ligger till 

grund för det sociokulturella perspektivet. Vygotskij kritiserade Pavlovs reflexologi som låg till 

grunden för behaviorismen. Han menade att betingningens principer inte var tillräcklig för att 

förklara människors psykologiska förmågor såsom avancerad problemlösning, tänkande, språk, 

kreativitet och skapande. Han ansåg att psykologin befann sig i en kris. Människors förmågor 

är speciella och måste förstås genom vår användning av, och utveckling med, kulturella redskap 

(Säljö, 2014a). ”Det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling handlar således om 

hur människor utvecklar förmågor som är kulturella till sin karaktär, som att läsa, skriva, räkna, 

resonera abstrakt, lösa problem och så vidare” (Säljö, 2014a, s. 298). Mediering är ett 

grundläggande begrepp i den sociokulturella teorin. Det handlar om att människor använder 

redskap, språkliga eller materiella, när vi agerar i och förstår vår omvärld. Några exempel på 
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språkliga redskap är begrepp, bokstäver, siffror men även tankar och språket vi talar när vi 

analyserar och förstår omvärlden. Redskapen utvecklas och ändras inom kulturella 

gemenskaper, de formas av traditioner och är således inte naturliga till sin karaktär. Några 

exempel på materiella redskap är en spade vi använder när vi gräver eller en penna när vi 

skriver. Olika redskap används inom olika yrken. De materiella och språkliga redskapen skiljs 

ofta inte åt, utan används parallellt med varandra. En tumstock består både av materia och 

siffror, likadant är det med en bok (Säljö, 2014a). Men redskapens redskap är språket enligt 

Vygotskij, det är genom språket vi uttrycker oss, kommunicerar med människor och 

strukturerar vår omvärld. Med det skrivna och talade språket kan vi etablera en gemensam 

förståelse om världen via kommunikation. Språket finns även inom oss via våra tankar och 

fungerar således på två plan, dels mellan oss med det talade språket och dels inom oss (Säljö, 

2014a). 

Vid utveckling av kunskap utgör intellektuella och materiella verktyg varandras förutsättningar. 

Genom en samverkan mellan varandra skapas kunskaper och färdigheter och människors 

förmågor är inte antingen teoretiska eller praktiska, utan alltid både och. Laga en bil kan anses 

vara en praktisk kunskap, men det krävs även en teoretisk kunskap om bilens uppbyggnad. 

Vygotskij betonar att det är viktigt att ha tillgång till kompletterade medierande redskap. Några 

exempel på kompletterande medierande redskap är bilder och modeller som ger uttryck genom 

sitt utseende samtidigt som människor kan ifrågasätta och diskutera dem (Säljö, 2014a). I 

naturvetenskap är modeller centrala, med modellernas hjälp kan abstrakta fenomen 

konkretiseras. Naturvetenskapliga modeller, exempelvis näringspyramiden, kan ses som 

språkliga metaforer som syftar till att förklara fenomen och sammanhang på ett enklare sätt. 

Estetiska uttrycksformer, två- och tredimensionella artefakter, är centrala för kommunikationen 

av naturvetenskaplig kunskap (Vikström, 2005). 

En av sociokulturella teorins grundpelare är att vi lär oss tillsammans med andra människor och 

med hjälp av medierande redskap. Vygotskij ser på lärande och utveckling som ständigt 

pågående processer, när vi lärt oss en ny färdighet eller begrepp är vi ständigt nära att lära oss 

något ytterligare. Detta benämner Vygotskij som den närmaste proximala utvecklingszonen 

(Zone of Proximal Development). I utvecklingszonen är människor känsliga för förklaringar 

och instruktioner, då kan människan få hjälp att utvecklas vidare av en mer kunnig kamrat eller 

lärare (Säljö, 2014a). Genom appropriering, att ta till sig kunskap, i samspelssituationer med 

medmänniskor, tar vi med oss nya redskap som i kombination med de vi redan har konstruerar 

nya kognitiva strukturer. Appropriering är en process i vilken människor befinner sig med olika 
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begrepp eller fenomen genom hela livet. Gradvis sker en utvidgad förståelse för redskapet som 

förändras över tid med nya insikter och erfarenheter (Säljö, 2014b). Utvecklingen av kunskap 

är enligt Vygotskij beroende av vägledning genom utvecklingszonen av en mer kunnig kamrat 

eller lärare för att det ska vara möjligt att lära sig behärska ett nytt kulturellt redskap (Säljö, 

2014a). 

5.2 Variationsteorin 

Variationsteorin har sitt ursprung inom den fenomenografiska forskningstraditionen. 

Variationsteorin har utvecklats från fenomengrafins beskrivningar av olika sätt att uppfatta ett 

fenomen till beskrivningar av lärandets mekanismer och de förutsättningar som måste uppfyllas 

för att förstå ett fenomen på ett specifikt sätt. Relationen mellan undervisning och lärande är 

komplex och variationsteorin är ett teoretiskt verktyg som används för att beskriva den 

relationen (Helldén et al., 2010). Med hjälp av variationsteorin och dess teoretiska ramverk är 

det möjligt att studera undervisning och lärande. Genom att urskilja de kritiska aspekterna i 

innehållet, det vill säga målet med undervisningen, fungerar variationsteorin som ett redskap 

för att studera lärandet i förändring och även ”mekanismerna bakom hur dessa sätt att förstå 

kan uppstå och utvecklas” (Vikström, 2005, s. 9). En grundpelare variationsteorin vilar på är 

variation, som i sin tur möjliggör urskiljning. Lo (2014) ger exemplet att begreppet ”varm” inte 

kan urskiljas utan begreppet ”kall”, om allt i världen hade samma temperatur hade det inte gått 

att urskilja begreppen. 

5.2.1 Lärandets objekt  

Utgångspunkten för variationsteorin är ”lärandets objekt”. Lärandets objekt är förmågan att 

förstå något, till exempel årstidsväxlingar, på ett specifikt sätt, bland annat hur dessa är 

beroende av jordaxelns lutning. Det avsedda lärandeobjektet är de målsättningar läraren har 

med sin undervisning och utgör grunden för den planering som läraren gör för att erbjuda 

eleverna möjligheten att nå dessa mål. Ett specifikt lärandeobjekt, det vill säga ett specifikt sätt 

att förstå något, utgörs av att specifika kritiska aspekter urskiljs. För att barn ska förstå 

årstidsväxlingar måste de kritiska aspekterna för just denna grupp barns förståelse av fenomenet 

identifieras. Läraren kan ställa sig dessa frågor för att närma sig de kritiska aspekterna hos ett 

lärandeobjekt: 

 Vad är det som skiljer ett sätt att se på något, eller förstå något, från ett annat sätt att se på 

samma sak? 
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 Vilken förmåga vill vi att just denna barn- eller elevgrupp ska utveckla? På vilket sätt vill 

vi att barnen ska förstå just detta innehåll? (Helldén et al., 2010, s. 26) 

Genom att besvara frågor som dessa, och genom att ta del av tidigare forskning om elevers 

förståelse för ett fenomen kan preliminära kritiska aspekter för det avsedda lärandeobjektet 

identifieras. Lika viktigt är att ta reda på vad eleverna förstår inledningsvis, vilka kritiska 

aspekter de redan har uppfattat och vilka de ännu inte fått möjlighet att få syn på. Av detta följer 

frågan ”Vad måste eleverna ges möjlighet att lära sig för att förstå lärandeobjektet som det är 

avsett?” (Lo, 2014).  

När sedan undervisningen genomförs iscensätts lärandeobjektet. Det iscensatta lärandeobjektet 

är de möjligheter till lärande som uppstår vid undervisningstillfället. Lärande förutsätter 

urskiljande av de kritiska aspekterna och urskiljandet kräver i sin tur någon form av variation, 

eller kontrast (Helldén et al., 2010). ”Urskiljandet av de kritiska aspekterna förutsätter i sin tur 

att vi upplever någon form av variation i relation till dessa aspekter” (Helldén et al., 2010, s. 

25), genom variationsmönster i undervisningen möjliggörs urskiljandet av de kritiska 

aspekterna (ibid.). Ett exempel på variationsmönster i undervisningen är att med hjälp av en 

jordglob undersöka jordaxelns lutning och hur våra årstider hade påverkats om jordens axel inte 

lutade. Om jordens axel inte lutade hade jorden endast haft en årstid, jordens axel hade aldrig 

lutat emot respektive från solen. Med hjälp av detta variationsmönster tydliggörs betydelsen av 

jordaxelns lutning för årstidsväxlingar. De kritiska aspekterna identifieras på så vis utifrån 

lärandets objekt samt utifrån elevers förförståelse. Vad som är kritiska aspekter kan även 

förändras under undervisningens gång, nya kritiska aspekter kan upptäckas, och måste göras 

möjliga att urskilja för att utveckla förståelsen för lärande objektet (Vikström, 2005). 

När lärandeobjektet iscensätts i undervisningen så formas lärandets rum, bestående av de 

möjligheter och de begränsningar för lärande som skapas. Här blir det av vikt att förstå vad som 

visades, vad som inte visades, vad som hände och inte hände, sades eller inte sades i 

interaktionen mellan lärare, elever och läromedel (Helldén et al., 2010). De variationsmönster 

som uppstår i läranderummet avgör vilka kritiska aspekter som synliggörs för eleverna, och 

vilka som inte synliggörs, vilket i sin tur blir avgörande för det lärande som blir möjligt. 

Variationsmönster i undervisning skapas genom att åstadkomma kontraster, till exempel genom 

att visa på kontrasterna mellan det som händer med ljusinstrålningen vid olika lutning på 

jordaxeln eller kontrasten mellan ljusinstrålningen vid ekvatorn och i Sverige. För att dessa 

kontraster ska uppstå är samtidighet betydelsefullt. Eleverna måste få möjlighet att samtidigt 

jämföra det som händer med ljusintensiteten när jordaxelns lutning varierar. Samtidighet är 
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också ett variationsteoretiskt sätt att beskriva kvalitativa skillnader i förståelse för ett fenomen. 

En elev som förstår vad den kritiska aspekten ”jordaxelns lutning” innebär, samtidigt som 

eleven förstår den kritiska aspekten av vad detta i sin tur får för effekt på olika platser på jorden, 

har en mer komplex förståelse än en elev som bara har urskilt en av dessa två aspekter (Lo, 

2014).  

Det erfarna lärandeobjektet är sedan det lärandeobjekt som eleven tar med sig från 

undervisningssituationen. Detta beror inte bara på det lärande som möjliggjordes vid 

undervisningstillfället utan även elevernas tidigare erfarenheter, motivation, förutsättningar och 

aktiviteter spelar in. Varje elev som går från lektionen tar med sig sitt individuella erfarna 

lärandeobjekt vilket kan vara förståelse för alla, eller kanske någon, av de kritiska aspekterna i 

det avsedda lärandeobjektet (Helldén et al., 2010).  

Som analysverktyg kan variationsteorin användas för att studera relationen mellan undervisning 

och lärande ”Vilka kritiska aspekter synliggjordes i läranderummet och vilka synliggjordes 

inte?” och ”Hur påverkade detta elevernas erfarna lärandeobjekt?” är centrala frågor som kan 

ställas under analysprocessen (Vikström, 2005).  

5.2.2 Learning study 

Learning study är en modell för skolutveckling och forskning som har visat sig vara mycket 

framgångsrik. I en learning study studerar lärare tillsammans vad det innebär för elever att lära 

sig en svår sak och hur man på bästa sätt kan undervisa så att de lär sig detta. I en cyklisk 

process studeras relation mellan undervisning och lärande genom att i små steg revidera och 

analysera undervisningen och dess resultat (Vikström, 2015). I en learning study lyfts de 

kritiska aspekterna i lärandeobjektet fram genom att diskutera med kollegor och genom att 

undersöka elevernas sätt att resonera och förstå lärandeobjektet när undervisningen startar. 

Utifrån detta formas undervisningen genom planering och följs upp efter varje 

undervisningstillfälle i en cyklisk process. I en learning study används variationsteorin som 

verktyg och i ett kollektivt arbete studeras relationen mellan undervisning och lärande (Helldén 

et al., 2010). Följande punkter är grundläggande inom ramen av en learning study: 

 Att fokusera på ”lärandeobjektet”. 

 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.  

 Att basera undervisningen på tre typer av variation. (Lo, 2014, s. 41) 
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En learning study utgår från tre typer av variation. Den första är variationen i elevers sätt att 

förstå lärandeobjektet, vilka kritiska aspekter de urskiljer och vilka de inte urskiljer, både 

inledningsvis och vidare under lärandeprocessen (Lo, 2014). Den andra typen av variation är 

”lärarnas egen förståelse och sätt att hantera lärandeobjektet” (ibid., s. 42). Med detta avses de 

variationsmönster som iscensätts, vad som gör skillnad och vad som blir möjligt att urskilja för 

eleverna. Den tredje typen av variation är att på ett medvetet sätt använda variation som 

guidande princip i planering och genomförande av undervisningen. Genom att identifiera de 

kritiska aspekterna för ett visst lärandeobjekt och en viss elevgrupp blir det möjligt att avgöra 

vad som skall fokuseras på och vilka kontraster som måste skapas i undervisningen för att 

urskiljandet av de kritiska aspekterna ska bli möjligt (Lo, 2014). 

5.3 Formativt arbetssätt 

En learning study kan karaktäriseras av ett formativt arbetssätt där relationen mellan 

undervisning och elevernas lärande följs under processen. Arbete med formativ bedömning 

möjliggör ett undervisningsklimat och en lärandekultur där eleverna uppmuntras, vill lära och 

ges tillfällen att lära. Formativ bedömning innebär att läraren synliggör målen med 

undervisningen för eleverna. Under arbetets gång observerar eller diskuterar läraren med 

eleverna för att få kunskap om var eleven befinner sig i förhållande till målen. Den formativa 

bedömningen ligger sedan till grund för den vidare undervisningen, läraren anpassar 

undervisningen i relation till var eleverna befinner sig (Skolverket, 2019).  

Undervisningssituationen måste bidra med relevant innehåll för att eleverna ska förstå syftet 

med undervisningen i relation till målen. Eleverna måste även få kunskapen satt i ett större 

sammanhang om varför dessa mål är viktiga att uppnå. Läraren fångar genom den formativa 

bedömningen ständigt upp information om var eleverna befinner sig, utifrån detta planeras det 

kommande undervisningstillfället för att möta elevernas behov (Skolverket, 2019). I situationer 

där läraren bedömer eleverna för att anpassa undervisningen ligger fokus i den formativa 

bedömningen på läraren och undervisningen (Jönsson, 2017). Likheter kan dras mellan moment 

i en learning study där elevers kunskapsutveckling fångas upp genom efter-test och ligger till 

grund för hur de identifierade kritiska aspekterna och det kommande reviderade 

undervisningstillfället ska formas (Lo, 2014). I arbetet med formativ bedömning är det inte bara 

läraren som kan ge den återkoppling som för lärandet framåt utan även eleverna själva. Det 

bidrar till att även eleverna får reflektera över sitt lärande och stärka dialogen med läraren om 

hur utvecklingen av kunskap ska fortskrida (Skolverket, 2019). 
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6 Metod 

Syftet med studien var att generera kunskap om hur en modell som estetiskt verktyg kunde 

bidra till att elever i årskurs 1 utvecklade förståelse för årstidsväxlingar. Studien avgränsades 

till hur jordaxelns lutning, jordens form och bana runt solen ger upphov till årstider och 

årstidernas variation på olika platser på jorden. Studien grundar sig i ett variationsteoretiskt 

perspektiv med inspiration från learning study och det sociokulturella perspektivet på lärande. 

Studien tog ansats i om en modell kunde bidra till att en grupp elever utvecklade förståelse och 

är därmed av kvalitativ karaktär. Kvalitativ forskning karakteriseras av att inte handla om 

räkningsbara uppgifter, det handlar om egenskaper som inte kan mätas i numeriska termer 

(Backman, T. Gardelli, V. Gardelli & Persson, 2012). I kvalitativ forskning söks svaren i att 

försöka förstå människors uppfattningar och upplevelser om något specifikt (Trost, 2010). 

Studien tog avstamp i kvalitativa gruppintervjuer för att urskilja de preliminära kritiska 

aspekterna hos lärandeobjektet (Helldén et al., 2010). I dessa framkom elevernas förkunskaper 

som blev grunden till lektionsplaneringen. Vid lektionerna tog jag rollen som en deltagande 

observatör parallellt med min lärarroll och elevernas resonemang dokumenterades genom 

ljudupptagning. Studien avslutades även med kvalitativa gruppintervjuer för att samla in data 

om det erfarna lärandeobjektet. 

6.1 Urval 

Studien är utförd på en kommunal skola i en mindre stad. På skolan går ett stort antal elever 

som har svenska som andraspråk. Eleverna i studien går i en årskurs 1 innehållande 17 elever. 

Jag utförde min VFU 3 i denna klass, via mailkontakt med klassläraren fick jag beviljat att göra 

min studie i elevgruppen. På grund av att jag utförde en studie med bland annat deltagande 

observation som moment var det en fördel att jag i min forskarroll var känd för personerna 

sedan tidigare (Patel & Davidson, 2011). I samråd med klassläraren ingick hela klassen på 17 

elever i urvalet för studien. Vi ansåg att hela klassen skulle gynnas av att delta i studien och 

undervisningsmomenten som ingår, förutsatt att eleverna och vårdnadshavare godkände 

deltagandet. Via det tidigare arbetet med eleverna var jag medveten om att viss förförståelse 

om årstidsväxlingar fanns i elevgruppen. Inför de kvalitativa gruppsamtalen hade läraren 

planerat urvalet i grupper om fyra. Dessa planerades utifrån vilka eleverna var vana att arbeta 

och samtala med för att öka möjligheten att samtliga elever svarade på intervjufrågorna och på 

så vis samla kvalitativ data (Doverborg & Pramling-Samuelsson, 2012). Undervisningen 

utfördes i halvklass med nio respektive åtta elever i vardera gruppen. Gruppstorleken gjorde 
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det möjligt att få plats i den mindre lokal som var avsedd för bildundervisning och för en god 

ljudupptagning. Klassläraren delade in eleverna i både halvklassgrupper och sedan i de grupper 

som skapade modellerna med utgångspunkt i sin kunskap om hur vana de var att arbeta med 

varandra. Modellerna skapades under halvklasslektionerna med tre elever i tre grupper och fyra 

elever i två grupper. 

6.2 En learning study inspirerad studie 

Studien har utgått från arbetsgången i en learning study. I en learning study studerar lärare 

tillsammans, antingen med eller utan en forskare, vad det innebär att förstå något på ett specifikt 

sätt och hur undervisning kan bedrivas för att uppnå denna förståelse. I en cyklisk process 

studeras relationen mellan undervisning och lärande genom att i små steg revidera och analysera 

händelseförloppet (Vikström, 2015). Lo (2014) beskriver arbetsgången i en learning study 

enligt nedan:  

1. utse ett avsett lärandeobjekt, 

2. ta reda på de kritiska aspekterna genom förtest, 

3. planera och genomföra lektionen utifrån de kritiska aspekterna hos lärandeobjektet och 

skapa variationsmönster i undervisningen, 

4. observera lektionen och analysera relationen mellan undervisningen och elevernas 

lärande, detta ligger till grund för planering av nästa lektion, 

5. utvärdera det faktiskt erfarna lärandeobjektet efter lektionsserien genom eftertest, 

6. dokumentera och analysera processen och resultatet 

Studien utfördes av mig ensam som tog rollen som både lärare och forskare där jag utförde en 

lektionsserie inspirerad av learning study. Tidigare ämnesdidaktisk forskning om elevers 

förståelse för årstidsväxlingar bidrog med kunskap om vad som kunde vara kritiska aspekter. 

De kritiska aspekterna beskrivs närmre under rubriken Genomförande. Med utgångspunkt i 

dessa, formulerades frågeställningarna till de kvalitativa gruppintervjuerna som utgjorde 

förtestet och analysen av förtestet låg sedan till grund för planeringen av den första lektionen. I 

min roll som både lärare och deltagande observatör strävade jag efter formativ bedömning 

under lektionerna och med utgångspunkt i detta planerades nästa lektionstillfälle. Efter 

lektionsserien genomfördes ett eftertest genom kvalitativa gruppintervjuer. Slutligen 

analyserades processen i sin helhet med utgångspunkt i forskningsfrågorna och resultatet av 

studien kunde formuleras. 
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6.3 Datainsamling 

6.3.1 Kvalitativa gruppintervjuer 

För att ta reda på lärandeobjektets kritiska aspekter måste elevernas förkunskaper analyseras 

och dokumenteras (Helldén et al., 2010). Kvalitativa gruppintervjuer med ljudupptagning 

genomfördes som för- och eftertest i tre grupper med fyra elever och en grupp med fem elever. 

Syftet med eftertestet var att samla data om det erfarna lärandeobjektet. Trost (2010) skriver att 

runt fem deltagare i en gruppintervju är lämpligt för att urskilja vem som är vem vid 

transkriberingen. Vid en intervju är det viktigt att meddela de intervjuade hur deras bidrag 

kommer att användas, och att deltagandet är anonymt eller konfidentiellt (Patel & Davidsson, 

2011). Eleverna fick veta att deras bidrag är konfidentiellt, att endast jag har tillgång till 

uppgifterna de lämnar. I en kvalitativ intervju går det att identifiera egenskaper hos något, till 

exempel ”den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” (ibid., s. 82). 

Kvalitativa intervjuer kännetecknas av en viss grad av strukturering, det vill säga, 

förutbestämda frågor som de intervjuade personerna ges utrymme att svara på. Intervjufrågor 

kan antingen ställas med en hög grad av standardisering, i en bestämd ordning, eller med en låg 

grad, i den ordning som faller sig bäst under samtalet (ibid.). Intervjuerna var av 

semistrukturerad karaktär (Backman et al., 2012) och frågorna i bilaga 1 utgjorde 

utgångspunkten men följdes under intervjuerna upp av följdfrågor för att få mer kvalitativa svar.  

Intervjuerna dokumenterades med ljudupptagning, detta var eleverna och vårdnadshavare 

informerade om innan intervjun. Ljudinspelning användes för att fånga in elevernas exakta svar, 

som först transkriberades för att sedan analyseras. Fördelen med ljudinspelning är att alla svar 

registreras, vid anteckningar är det lätt att gå miste om data (Patel & Davidson, 2011). Jag ville 

fokusera på eleverna, frågorna och att föra resonemanget vidare, ljudinspelningen förenklade 

det uppdraget. Huruvida eleverna skulle intervjuas enskilt eller i grupp utgick från studiens 

fokus att ta reda på hur en grupp elever kan utveckla kunskap för ett visst fenomen. Doverborg 

& Pramling-Samuelsson (2012) menar att om studiens syfte är att ta reda på hur en grupp elever 

uppfattar eller förstår ett fenomen, är gruppintervju att föredra. Vid intervju i grupp måste 

intervjuaren uppmärksamma alla roller i gruppen, både den blyga eleven och den pratglada och 

beakta förutsättningarna för samtligas möjligheter att komma till tals. Fördelen med att 

intervjua elever i grupp är att de får ta del av kamraternas reflektioner och tänkande, vilket för 

samtalet vidare (Doverborg & Pramling-Samuelsson, 2012). Genom att bygga upp ett 

meningsfullt och sammanhängande resonemang är det större chans att lyckas med den 
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kvalitativa intervjun (Doverborg & Pramling-Samuelsson, 2012). Jag använde bildstöd (bilaga 

2) med koppling till intervjufrågorna i syfte att underlätta för eleverna att fokusera på fenomenet 

årstidsväxlingar. Frågeställningarna (bilaga 1) var i sin tur utformade från tidigare forskning 

om elevers förståelse för fenomenet och vid gruppintervjuerna synliggjordes de preliminära 

kritiska aspekterna hos lärandeobjektet som sedan låg till grund för planeringen av lektionerna. 

Gruppintervjuerna som utgjorde eftertestet synliggjorde sedan det erfarna lärandeobjektet efter 

lektionsserien. Genom att ställa övergripande frågor guidas eleverna till det ämne frågorna 

kommer handla om (Doverborg & Pramling-Samuelsson, 2012) och intervjuerna startade därför 

med frågor, som exempelvis vilka årstider vi har och vad som kännetecknar de olika årstiderna. 

Vid lämpliga tillfällen ställdes följdfrågor för att utveckla samtalen. ”Uppföljningen av barnens 

svar på frågorna har en stor betydelse för hur samtalet utvecklas” skriver Doverborg & 

Pramling-Samiuelsson (2012, s. 36). 

6.3.2 Ljudupptagning 

Lektionstillfällena utfördes i halvklass, dels för att bildlokalen inte rymde alla elever och dels 

för att ljudupptagningen skulle bli av god kvalité. Vid lektionstillfällena och gruppintervjuerna 

användes ljudupptagning som dokumentation. Ljudupptagningen möjliggjorde att alla elevers 

resonemang och frågeställningar samlades in och senare kunde analyseras och användas i 

resultatet. Fördelar med ljudupptagning är att deltagarnas samtal går att lyssna på om och om 

igen vid transkriberingen och den fortsatta analysen av data (Trost, 2010). Studien är inspirerad 

av arbetsgången i en learning study vilket innebär att relationen mellan undervisning och 

lärande studeras, därför var även min prestation som lärare av relevans att dokumentera och 

analysera (Vikström, 2015). Trost (2010) skriver att ljudupptagning är en bra hjälp vid analys 

av sin egen insats, det är lärorikt att lyssna till sin egen röst för att se vad som utförs bra och 

mindre bra. Med hjälp av ljudupptagningen var det möjligt att analysera hur jag hanterande 

lärandeobjektet, uppfatta vilka variationsmönster som faktiskt blev iscensatta under lektionen 

och undersöka vilka möjligheter eleverna fick att urskilja kritiska aspekter.  

Ljudupptagningen av elevernas resonemang under arbetet med modellerna gjorde det 

genomförbart att få svar på studiens forskningsfrågor, om vilka möjligheter till lärande som 

uppstod vid arbetet med modellerna och vad i den pedagogiska relationen som gynnar 

förståelsen. På grund av att studien innehåller ljudupptagning blev elever och vårdnadshavare 

informerade om deltagandet och gav sitt samtycke i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. De fyra huvudkraven beskrivs närmre under rubriken Forskningsetik. 
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6.3.3 Deltagande observation 

Deltagande observation användes som komplement till ljudupptagningen för att samla in data, 

detta möjliggjorde formativ bedömning av eleverna under processen. Den deltagande 

observatören kan antingen vara känd eller okänd för de observerade (Trost, 2010) i detta fall 

var jag känd för eleverna sedan tidigare. Trost (2010) framhäver att betydelsefull mimik och 

gester förloras vid ljudupptagning och sådana former av kommunikation är värdefulla vid 

analys av data. Utför forskaren själv datainsamlingen, vilket var fallet i denna studie, sparas 

mycket av den informationen i minnet som senare kan användas vid tolkning och analys (ibid.). 

Formativ bedömning karakteriseras av att läraren, under arbetets gång, observerar och/eller 

diskuterar med eleverna och får därmed vetskap om var elevernas kunskaper befinner sig i 

förhållande till målen. Bedömningen ligger sedan till grund för den vidare undervisningen 

(Skolverket, 2019).  

Deltagande observation innebär att forskaren i fråga deltar under observationen, detta kan ha 

för- och nackdelar. En nackdel är att deltagandet kan påverka det som observeras till det 

negativa. En fördel är att deltagandet innebär en närhet till det som observeras vilket möjliggör 

att upptäcka fler företeelser som en icke-deltagare hade kunnat gå miste om. De observerade 

kan även bli påverkade av en icke-deltagare om personerna i fråga är ovana med åskådare 

(Backman et al., 2012). Min roll var att röra mig i klassrummet och observera elevernas 

resonemang, även finnas där som en stöttande pelare och ställa frågor som förde dem vidare i 

den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2014a). 

Den deltagande observationen möjliggjorde att nära undersöka det iscensatta lärandeobjektet, 

det vill säga, det som sker och inte sker i undervisningen och variationerna i hur eleverna 

uppfattar detta (Lo, 2014). Vid praktiknära forskning blir läraren ofta delaktig i produktionen 

av kunskap och gapet mellan teori och praktik minskas. Detta gör läraren mer medveten vid 

lärandetillfällena och därmed ökar möjligheten för lärande (Runesson, 2011). Direkt efter 

lektionstillfällena kompletterades ljudupptagningen med anteckningar om mina iakttagelser 

och reflektioner över min egen undervisning, elevernas deltagande och interaktionen med 

modellen. Skollagen (SFS 2010:800, kap 1) säger att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet” (5 §), vid praktiknära forskning beprövas erfarenheten i 

undervisningen utifrån vetenskaplig grund. 
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6.4 Genomförande 

Studien genomfördes genom att först avgränsa ett avsett lärandeobjekt och dess preliminära 

kritiska aspekter, därefter konstruerades ett förtest i form av gruppintervjuer. En lektionsserie 

om tre lektioner (bilaga 3) planerades och genomfördes. Genom deltagande observation och 

formativ bedömning under lektionsserien kunde den efterföljande lektionen revideras. Slutligen 

utvärderades det erfarna lärandeobjektet. Lektionsserien planerades med utgångspunkt i 

aspekten lärande med konst, i Lindströms (2012) ramverk för estetiska lärprocesser. Lärande 

med konst fokuserar på integrationen av konst och ett teoretiskt ämne (ibid.). 

Det avsedda lärandeobjektet var att förstå hur jordaxelns lutning, jordens form och bana runt 

solen ger upphov till årstidsväxlingar och att årstider ser olika ut på olika platser på jorden. 

Innan lektionsserien utfördes ett förtest i enlighet med arbetsgången i en learning study (Lo, 

2014). Under förtestet ställdes sju frågor (bilaga 1) som besvarades av eleverna, frågorna 

utformades utifrån de preliminära kritiska aspekterna för lärandeobjektet och tog ca 15min per 

grupp. Vid förtestet användes bildstöd (bilaga 2) som ofta hjälper barn att associera och samtala 

från sin egen erfarenhetsvärld (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Inför förtestet var 

fyra preliminära kritiska aspekter formulerade med utgångspunkt i tidigare forskning om 

elevers förståelse för årstidsväxlingar:  

 Att årstiderna påverkas av jordaxelns lutning 

 Att årstiderna ser olika ut beroende på var vi befinner oss på jorden 

 Att årstiderna beror på jordens bana runt solen 

 Att årstiderna är beroende av hur solljusets som träffar jorden påverkas av jordens 

krökta yta 

Efter förtestet framkom att de preliminära kritiska aspekterna även blev de kritiska aspekter hos 

lärandeobjektet som lektionsplaneringen utgick från. Lektionsserien utfördes i halvklass vid tre 

undervisningstillfällen under tre olika dagar. Undervisningsgrupperna blev därmed nio 

respektive åtta elever i vardera gruppen (lektionsplanering i bilaga 3). Modellerna skapades 

med tre elever i tre grupper och fyra elever i två grupper, därmed skapades totalt fem modeller 

i klassen. Arbetssättet utgår från det sociokulturella perspektivet på lärande som baseras på att 

vi utvecklar kunskap i samspel med varandra och genom kulturella redskap (Säljö, 2014).  

Varje lektionstillfälle var 45 min långt. Gruppindelningen utfördes av klassläraren utifrån vilka 

eleverna var vana att arbeta med och innehöll både flickor och pojkar. Efter varje 

lektionstillfälle analyserades det iscensatta lärandeobjektet och den formativa bedömningen 
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som fångades upp vid lektionen och informationen användes för revidering av kommande 

lektion. För att säkerställa det iscensatta lärandeobjektet lyssnade jag även på ljudupptagningen. 

Ljudupptagningen möjliggjorde även en analys av min lärarroll, det tydliggjorde vad jag sa och 

inte sa. I en learning study ska relationen mellan undervisning och lärande i små steg revideras 

och analyseras (Vikström, 2015). Genom ljudupptagningen och iakttagelserna under lektionen 

kunde jag få information om hur eleverna använde modellerna som redskap och hur det 

möjliggjorde förståelse för årstidsväxlingar. Trost (2010) redogör för att intryck och gester som 

fångas i minnet är värdefullt vid analys av data. Iakttagelserna antecknades direkt efter varje 

lektionstillfälle. 

I början av den första lektionen fick eleverna se en film som European space agency (2017) 

producerat och som beskriver uppkomsten av dag, natt och årstidsväxlingar. Vi samtalade sedan 

om vad filmen visade om de kritiska aspekterna jordaxelns lutning, jordens rörelse i förhållande 

till solen, solinstrålningen och årstider på olika platser på jorden. Fenomenet tydliggjordes 

sedan med variationsmönster som skapades med hjälp av en jordglob och en lampa. Vi 

undersökte hur solljuset träffar jordens krökta yta, respektive hur solljuset träffade ytan om 

jorden vore platt. Vi undersökte även jordaxelns lutning och hur det hade påverkat våra årstider 

om jordens axel inte lutade. Ett annat variationsmönster i som iscensattes i undervisningen var 

jordens bana runt solen och hur våra årstider hade påverkats om jorden stod still (se 

lektionsplantering i bilaga 3).  

Det andra lektionstillfället inleddes med återkoppling till föregående lektion, vilket var menat 

som hjälp för eleverna att åter knyta an till lärandeobjektet. Därefter presenterades modellen 

och materialet som vi använde till skapandet. Vi gick igenom vilket material som representerar 

vilken del i modellen. Eleverna skapade modellerna med tre elever i tre grupper och fyra elever 

i två grupper och eleverna fick börja med att rita teckningar som representerade årstiderna och 

som utgjorde modellens botten (se figur 2).  

Under det tredje lektionstillfället fortsatte skapandet av modellerna medan vi samtalade om vad 

vi skapade och varför. En strävan var att skapa en modell som möjliggjorde variationsmönster 

som lyfte fram de kritiska aspekterna. Tredje lektionen avslutades med att varje grupp som 

skapat en modell fick svara på frågor om uppkomsten av årstidsväxlingar och presentera i 

halvklassen med hjälp av modellen (se lektionsplanering i bilaga 3). 
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Figur 2: Två av gruppernas modeller 

 

 

 

 

 

 

 

Dagen efter det tredje lektionstillfället utfördes ett eftertest som bestod av kvalitativa 

gruppintervjuer med ljudupptagning. Vid eftertestet dokumenterades det erfarna 

lärandeobjektet, det lärandeobjekt som eleverna faktiskt tog med sig från undervisningen 

(Helldén et al., 2010). Frågorna som ställdes vid eftertestet skiljde sig något mot frågorna i 

förtestet. De frågor som eleverna vid förtestet redan visat sig ha goda kunskaper om, exempelvis 

vad som kännetecknar våra olika årstider, ställdes inte vid eftertestet.  

6.5 Bearbetning, tolkning och analys 

Variationsteorin har utgjort ett analytiskt redskap genom hela studien. Data insamlad från de 

kvalitativa gruppintervjuerna, anteckningar från lektionsserien och ljudupptagningarna låg till 

grund för bearbetning, tolkning och analys. Ljudupptagningarna från de kvalitativa 

gruppintervjuerna och lektionstillfällena har transkriberats och anteckningarna från lektionerna 

har renskrivits. Jag använde hörlurar medan jag skrev ner data från ljudupptagningen i ett 

ordbehandlingsprogram för att minska störningsmoment från omgivningen. Vid utskriften togs 

allt som var relevant i förhållande till lärandeobjektet med och skrevs som talspråk, precis som 

eleverna uttalade sig. Det finns olika sätt att utföra en utskrift, men vid en ”vanlig” transkription 

tas allt som sägs med ordagrant (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).  

Ljudupptagningen kompletterades med anteckningar från den deltagande observationen, vilket 

tillförde värdefull information om elevernas kroppsrörelser och interaktion med modellen 

”analysen är en interaktion inom den som gör analysen och denna interaktion innebär att 

föreställningsvärlden förändras” (Trost, 2010, s. 150). Det dyker upp minnen från situationen 

när man lyssnar på ljudupptagningen, dessa blir ett komplement till den inspelade data (ibid.). 
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Transkriberingen av lektionstillfällena skedde samma dag som lektionerna utfördes, detta för 

att inte glömma bort viktiga detaljer. I resultatavsnittet har eleverna fått fingerade namn och 

mitt namn benämns med mina initialer LB. Ljudupptagningen omfattar totalt åtta kvalitativa 

gruppsamtal (fyra elever i varje gruppsamtal) och sex stycken 45min halvklasslektioner. 

Tabell 1: Översikt av datamaterial 

Empiriskt material Total omfattning 

Ljudupptagning 5 timmar 44 minuter 

Kompletterande anteckningar från den 

deltagande observationen 

2 dataskrivna sidor 

Transkriberad data 50 dataskrivna sidor 

 

Datareduktion är en vanligt förekommande del i databearbetningen, vilket betyder att data som 

inte har relevans för studien sorteras bort (Backman et al., 2012). Denna datareduktion gjordes 

vid transkriberingen vilket möjliggjorde att få en mer övergripande bild på materialet. Jag läste 

igenom transkripten flera gånger för att bli förtrogen med materialet. Rennstam & Wästerfors 

(2011) beskriver det som en nödvändighet, för att analysen av data ska bli möjlig. Sedan fann 

jag att materialet kunde delas upp i kategorier efter vilka möjligheter till lärande som uppstod i 

arbetet med modellen med fokus på vad modellen faktiskt visade och vad den inte visade. Vid 

analysen av data kunde jag utifrån detta upptäcka vilka kritiska aspekter eleverna urskilt i 

arbetet med modellen. De olika aspekterna markerade jag med överstrykningspennor i olika 

färger för att lättare finna uttalanden som rörde respektive aspekt. Även situationer där 

modellens begränsningar visade sig markerades, situationer där jag som lärare didaktiskt fick 

komplettera modellen för att gynna urskiljandet av de kritiska aspekterna och förståelsen för 

lärandeobjektet.  

Undervisningen i studien har analyserats utifrån variationsteorins tre begrepp variation, 

urskiljning och samtidighet, vilka aspekter som urskildes samtidigt och vilka variationsmönster 

som formade det iscensatta lärandeobjektet (Vikström, 2015). Detta synliggjorde vilka 

möjligheter till lärande som uppstod i arbetet med modellerna samt vad i den didaktiska 

relationen mellan lärare, elever och modellen som gynnade förståelsen för årstidsväxlingar. 
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6.6 Forskningsetik 

Målet med forskning är att ta fram kunskap som är trovärdig, med detta följer ett ansvar och 

krav på hur forskning ska bedrivas. Forskning ska besvara angelägna frågor och vara av hög 

kvalitet, med detta följer även etiska överväganden som måste tas i beaktande. Det måste finnas 

en balans mellan individernas integritet och den allmänna nyttan. De forskningsetiska 

aspekterna som Vetenskapsrådet har utformat ska noga övervägas även vid mindre 

undersökningar (Patel & Davidsson, 2011). Forskningskravet, som är upprättat utifrån att 

forskning är nödvändigt för individers och samhällets utveckling och individskyddskravet, som 

skyddar de enskilda individerna från olämplig insyn i till exempel sina livsförhållanden måste 

ständigt vägas mot varandra när forskning bedrivs. Syftet med forskningen ska vägas mot 

eventuella negativa konsekvenser för individerna som medverkar i forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Individskyddet delas in i fyra huvudkrav inom forskning¸ informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 Informationskravet innebär att personerna forskningen berör ska informeras om 

forskningens syfte. Personen/personerna skall göras medvetna om att deras medverkan 

är frivillig och kan avbrytas när som helst.  

 Samtyckeskravet möjliggör ett valfritt deltagande i studien. Deltagarna eller 

vårdnadshavare (om deltagarna är under 15 år) ska lämna skriftligt samtyckte om att 

delta i undersökningen. Deltagaren har även möjlighet att avbryta sin medverkan när 

som helst. 

 Konfidentialitetskravet skyddar information om personerna som deltar i studien. 

Uppgifterna om deltagarna ska hanteras med största möjliga konfidentialitet. 

Informationen som lagras ska avrapporteras på ett sätt som omöjliggör identifikation av 

de enskilda.  

 Nyttjandekravet innebär att uppgifterna om enskilda personer som är insamlade i 

studien endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

Studien har bedrivits i enlighet med de ovan nämna kraven inom forskning. Elever, 

vårdnadshavare och lärare gav sitt samtycke om deltagande i studien och fick information om 

kraven på hantering av personlig information. Eleverna blev påminda under studiens gång att 

deltagandet är frivilligt. Uppgifterna i studien har hanterats utifrån ovanstående etiska krav på 

forskning. Se samtyckesbrev i bilaga 4.  
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7 Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet presenteras utifrån studiens två forskningsfrågor. Först 

redovisas hur modellen i sig erbjöd möjligheter till lärande, sedan hur lärandet påverkades av 

den didaktiska relationen mellan eleverna, modellen och mig som lärare. Avsnittet avslutas med 

en resultatsammanfattning. 

7.1 Modellens möjligheter till lärande 

I detta avsnitt presenteras resultatet till studiens första forskningsfråga, vilka möjligheter till 

lärande som uppstod när elever använde modeller om årstidsväxlingar. Tre aspekter har 

identifierats som möjliggör förståelse för årstidsväxlingar med hjälp av modellen.  

 Aspekt 1: Betydelsen av jordaxelns lutning 

 Aspekt 2: Betydelsen av jordens omloppsbana runt solen 

 Aspekt 3: Betydelsen av jordens form och solinstrålningens variation 

 

7.1.1 Betydelsen av jordaxelns lutning 

Modellen möjliggjorde ett variationsmönster som synliggjorde betydelsen av jordaxelns lutning 

för våra årstidsväxlingar. Med hjälp av modellen kunde eleverna flytta jordens läge i 

förhållande till de olika årstiderna, visa hur jordens axel lutade emot respektive från solen och 

urskilja hur positionen till solen förändrades i förhållande till jordens axel. I följande exempel 

använder en grupp elever modellens rörlighet för att visa hur jordaxelns lutning påverkar 

årstidsväxlingarna. 

Elevexempel 1: Jasmine, Juno, Noah och Lisa 

LB: Visa hur jordens axel lutar och gör att vi får olika årstider. 

Jasmine: Så här (pekar på jordens axel) 

LB: Ja hur får vi olika årstider? 

Juno: Kommer ni ihåg, den snurrar så här (håller axeln i samma läge hela tiden 

och för jorden runt solen)  

Jasmine: Jordens axel lutar och ger oss olika årstider 

LB: Ja varför får vi vinter? 

Noah: För att vi lutar från solen och jorden är här (pekar på jorden) 

Lisa: På sommaren lutar vi mot (flyttar jorden till sommarbilden) 
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I exemplet ovan fick eleverna i gruppen beskriva och visa med modellen hur jordens axel lutar. 

Eleverna interagerade med modellen genom att peka på den och flytta jorden så att jordens axel 

pekar mot solen vid sommarbilden och från solen vid vinterbilden.  

I följande exempel förklarar en annan grupp elever med hjälp av modellen betydelsen av 

jordaxelns lutning.  

Elevexempel 2: Erik och Saga 

LB: Så här står det på ert papper, visa hur jordens axel lutar och gör så att vi får 

olika årstider. 

Erik: Den lutar snett, mot och från solen. Den åker så här (visar med modellen 

hur den färdas runt solen) 

LB: Rör jordens axel på sig? 

Erik: Nä. På sommaren lutar den mot solen, på hösten mittemellan. 

LB: Och hur lutar den här? (den står på vinterbilden) 

Saga: Från solen 

Erik: Och sen mittemellan igen vid våren 

Även här lyckades Erik och Saga med hjälp av modellen förklara hur jordens axel lutar mot och 

från solen vid årstiderna sommar respektive vinter. De pekade på jordens axel som var utsatt på 

modellen och förtydligade att den lutar snett.  

7.1.2 Betydelsen av jordens omloppsbana runt solen  

Användandet av modellen erbjöd också möjligheter till variationsmönster som visade på hur 

jordens omloppsbana runt solen påverkade vilken position jorden fick i förhållande till solen 

vid olika årstider. Med hjälp av modellen kunde eleverna flytta jorden i cirkeln och upptäcka 

hur jordens egen rotation och bana runt solen medförde skillnader som i sin tur åstadkom 

årstidsväxlingarna.  

Elevexempel 3: Mikael, Abdullah och Erik 

LB: Visa jordens bana runt solen 

Mikael: Just nu är vi här (sätter jorden på vårbilden) 

Abdullah: Den åker så här (visar att jorden åker runt solen i de olika årstiderna), 

för att jorden går genom varje årstid och sen tar det ett år och sen kommer det en 

ny vår 

Erik: Det tar faktiskt tre månader innan en ny årstid kommer 



 

31 
 

Abdullah: Jorden snurrar på två sätt, jorden snurrar så (pekar på axeln) och 

jorden snurrar så (visar att den åker runt solen)  

Vid eftertestet fick eleverna en fråga om vad modellen visade, vilket de förklarade genom att 

hänvisa till modellen de skapat i grupperna. I elevexemplet nedan berättade Alex och Maja vad 

som går att göra med modellen, vilket bland annat var att visa jordens bana runt solen.  

Elevexempel 4: Alex och Maja 

LB: Vad visade modellen?  

Alex: Höst, sommar, vår, vinter 

Maja: Man kunde snurra jorden 

Alex: Runt solen, man kunde snurra jorden runt solen 

LB: Vad händer när ni gör så? 

Maja: Det blir sommar, vinter, vår, höst 

Alex: Det blev lättare att förstå 

Eleverna i exemplet ovan berättade vad modellen visade och vad som gick att göra med den. 

De beskriver att det gick att visa jordens bana runt solen vid de olika årstiderna, att årstiderna 

växlas när jorden åker runt solen.  

7.1.3 Betydelsen av jordens form och solinstrålningens variation 

Modellen innehåller två flirtkulor, en som föreställer jorden och visar jordens form, och en som 

föreställer solen som symboliserar hur solen lyser på jorden. Med hjälp av en lampa som 

illustrerade solen åstadkoms variation som visade hur solens strålar träffar jorden med olika 

energimängd beroende på var den träffar. På den sista lektionen förklarade Noah och Hugo 

detta med hjälp av modellen och hänvisade till jordens form. 

Elevexempel 5: Noah och Hugo 

LB: Kommer ni ihåg hur solen träffar jorden som är rund? 

Noah: Ja det är varmast på mitten av jorden (pekar på jorden) 

Hugo: Sen blir det kallare och kallare och mörkare (pekar högre upp på jorden) 

LB: Ja hur når solen uppe vid Sverige? 

Noah: Typ jättelite 

Noah och Hugo pekar på modellen och visar att solens strålar träffar jordens yta mest på 

mitten, där det därmed blir ett varmare klimat. Sedan berättar Hugo och Noah att det blir 
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kallare högre upp på jorden och även mörkare samtidigt som de hänvisar till modellen och 

pekar på jordens form.  

Vid ett annat samtal jämförde Lisa, Abdullah och Erik hur solen träffar jordens yta med hur 

solens strålar hade träffat jordens yta om jorden var platt. Eleverna i exemplet nedan hade 

modellen framför sig och pekade på den under tiden.  

Elevexempel 6: Lisa, Abdullah och Erik 

LB: Varför har vi så tydliga årstider? 

Lisa: Solen lyser inte så mycket här 

LB: Tänker du att solens strålar inte når hit lika bra? 

Lisa: Ja, för solen lyser inte så mycket uppe där vårt land är (pekar uppe på 

jorden) 

Abdullah: Vid ekvatorn är det jättevarmt, så om man bor vid ekvatorn där solen 

lyser mycket blir det jättevarmt (pekar mer på mitten av jorden) 

Erik: Ja för om jorden var platt, då skulle det lysa överallt 

Under samtalet pekar eleverna i exemplet ovan på modellen som föreställer jorden och hänvisar 

till olika delar på jorden, de berättar att solen inte lyser lika mycket uppe vid vårt land och att 

det varmare vid ekvatorn där solen lyser mycket. Sedan berättar Erik att solen skulle lysa 

överallt om jorden var platt och hänvisade därmed till lektionen där vi pratade om jordens form 

och med stöd av variationsmönster synliggjorde hur solens strålar skulle träffa jordens yta om 

den vore platt.  

7.2 Vad i den didaktiska relationen mellan lärare, elever och modellen 

gynnar förståelsen för årstidsväxlingar? 

Studiens andra forskningsfråga berör det som i den didaktiska relationen mellan mig, eleverna 

och modellen gynnade förståelsen för årstidsväxlingar. Modellen i sig erbjöd möjligheter till 

skapandet av variationsmönster som synliggjorde kritiska aspekter men den hade också 

begränsningar som krävde av mig att jag kompletterade modellen för att lyfta fram aspekter 

som annars inte varit möjliga att urskilja för eleverna.  

 Aspekt 1: Synliggörande av solljusets instrålning 

 Aspekt 2: Synliggörande av jordaxelns konstanta riktning 
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7.2.1 Synliggörande av solljusets instrålning 

För att tydliggöra hur solens strålar träffar jordens krökta yta användes en lampa vid första 

lektionen som illustrerade solens strålar på jordgloben. Variationsmönster i undervisningen 

med lampan möjliggjorde ett synliggörande av hur solens strålar träffar jordens krökta yta 

respektive hur solen träffat jordens yta om den vore platt. Genom att hålla upp en platt karta 

framför lampan synliggjordes hur strålarna träffat jordens yta om den vore platt.  

Elevexempel 7: Olivia, Saga och Abdullah 

LB: Detta är solen som lyser på jorden, solen träffar jorden på olika sätt. 

Olivia: Ja man ser att det är mörkt här (pekar på andra sidan jordgloben) 

LB: Om ni tittar hur ljuset träffar jorden, var tycker ni att det lyser starkast? 

Saga: Här (pekar i mitten på jordgloben) 

LB: Vad händer här uppe där vi bor? (pekar på Sverige) 

Olivia: Det är lite mittemellan. Lampan syns inte så mycket där 

LB: Vilken temperatur tror ni vi hade haft om vi bodde här? (pekar vid 

ekvatorn) 

Erik: Då hade vi haft det stekvarmt, där lyser lampan mycket. 

Under lektionen synliggjordes hur solens strålar träffar jorden med hjälp av lampan. Eleverna 

uppmärksammade att ljuset lyste starkast mitt på jordgloben och att det blev svagare längre upp 

på jordgloben, de associerade det starka skenet med att det blir varmare temperatur på platserna 

lampan lyste starkast.  

Vid tredje lektionstillfället diskuterade Juno och Mikael hur det kommer sig att vissa länder har 

varmare temperatur än andra medan de tittade på modellen som de skapat. Jag hänvisade till 

lektionen när vi lyste med lampan på jordgloben och såg hur solens strålar träffade jordytan.  

Elevexempel 8: Juno, Mikael 

LB: Kommer ni ihåg när vi lös med lampan på jorden? 

Mikael: Juste, juste! Det var så här att vissa ställen så lyste det mer men andra 

ställen så lyste det mindre 

Juno: För att på mitten lyser det, det är ju ekvatorn (pekar mitt på jorden), där 

lyser solen ganska starkt för att den lyser ju inte uppe eller nere (vid polerna) 

utan den är ju mittemellan så den är precis mitt i runt jorden och då är det…då 

lyser det varmare på dom platserna 
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Eleverna blev påminda om lektionen där jag med variationsmönster visade hur solen träffar 

jordens krökta yta sedan kom deras samtal igång. Under samtalet pågick pekade Juno på 

modellen och visade på vilka platser solens strålar träffade mer och mindre. 

7.2.2 Synliggörande av jordaxelns konstanta riktning 

Jorden i modellen gick att snurra runt, vilket även innebar att jordaxeln gick att vrida. 

Jordaxelns lutning är alltid konstant vilket innebär att jag fick komplettera modellen genom att 

förklara, ställa frågor och synliggöra variationsmönster med modellen. 

Elevexempel 9: Alex och Karin 

LB: Visa jordens bana runt solen. 

Alex: Så här (för jorden i banan runt solen och snurrar även jorden under tiden, 

vilket innebär att jordaxeln inte hålls konstant) 

LB: Rör jordens axel på sig så? 

Karin: Nej den åker så här (för jorden i banan runt solen och håller jordaxeln 

konstant) 

LB: Precis, den pekar alltid åt samma håll när den färdas runt solen, den snurrar 

alltså inte så här (snurrar runt jorden så axeln rör på sig) 

Alex: ja 

I konversationen ovan visade Alex jordens bana runt solen. Medan Alex visade hur jorden 

färdas runt solen, snurrade hon även jorden, vilket innebar att jordaxelns lutning inte hölls 

konstant. För att väcka elevernas tankar om jordaxelns lutning ställde jag en fråga, Karin visade 

då jordens bana med jordaxelns konstanta riktning.  

Vid nästa samtal bad jag en elev visa i vilken position jorden är när vi har sommar. Eleven 

flyttade jorden till sommarbilden men vred jordaxeln.  

Elevexempel 10: Ella, Mikael och Olivia 

LB: Ella, kan du flytta jorden så vi har sommar i Sverige? 

Ella: (flyttar jorden till sommarbilden men vrider jordaxeln så den inte lutar mot 

solen) 

LB: Ska jordens axel luta så? 

Mikael: Nej, nej 

LB: Hur ska den luta? 
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Olivia: Den ska luta så (vrider jorden så axeln lutar mot solen), för hade den 

lutat så (vrider jorden en kvarts varv) då hade vi haft höst 

Vid exemplet ovan flyttade Ella jorden till sommarbilden men behöll inte jordaxelns lutning i 

sin konstanta riktning. Eleverna i gruppen uppmärksammade inte detta innan jag ställde frågan 

om jordaxelns lutning, sedan rättade eleverna till jordaxelns riktning och beskrev vilken årstid 

vi hade haft om jorden lutade såsom eleven först ställde jorden.  

7.3 Sammanfattning av resultat 

Det insamlade datamaterialet i form av ljudupptagning från för-och eftertest, lektionsserien och 

anteckningar från den deltagande observationen besvarade den första och den andra 

forskningsfrågan. Vid analysen av ljudupptagningen och anteckningar från lektionerna 

framkom vilka möjligheter till lärande som uppstod i arbetet med modellerna. 

Sammanfattningsvis identifierades tre aspekter som möjliggör förståelse för årstidsväxlingar 

dessa var ”betydelsen av jordaxelns lutning”, ”betydelsen av jordens omloppsbana runt solen” 

och ”betydelsen av jordens form och solinstrålningens variation”. Vid analysen identifierades 

två aspekter som beskriver vad i den didaktiska relationen mellan lärare, elever och modellen 

som gynnar förståelsen för årstidsväxlingar. Modellen innehöll även begränsningar som krävde 

av mig som lärare att jag kompletterade modellen för att lyfta fram aspekter som annars inte 

varit möjliga att urskilja för eleverna. Dessa aspekter var ”synliggörande av solens 

ljusinstrålning” och ”synliggörande av jordaxelns konstanta riktning”.  
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8 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras metoden och resultatet i förhållande till studiens syfte och 

forskningsfrågor. Inledningsvis diskuteras urval, datainsamling samt validitet och reliabilitet. 

Sedan diskuteras resultatet som framkom i förhållande till studiens syfte, frågeställningar, 

tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter som studien grundar sig på.  

8.1 Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor användes ljudupptagning och deltagande 

observation för att samla in data från de kvalitativa gruppintervjuerna och lektionsserien. Syftet 

med studien var att ta reda på hur elever i årskurs 1 gynnas av att arbeta med en modell som 

estetiskt verktyg för att öka förståelsen för årstidsväxlingar. I studien ingick 17 elever i årskurs 

1. Jag utförde VFU 3 i klassen och hade därmed kunskap om att uppkomsten till 

årstidsväxlingar inte var ett bearbetat område. Det var intressant och lärorikt att följa alla 17 

elevers kunskapsutveckling inom området, från förtestet till eftertestet och genom att en stor 

mängd data samlades in blev det möjligt att urskilja modellens möjligheter till lärande och vad 

i den didaktiska relationen som gynnade förståelsen för årstidsväxlingar. Eftersom jag även 

deltog som lärare gynnade det mig i min framtida roll att undervisa och utföra studien i en hel 

klass och med hjälp av arbetsgången i en learning study studera relationen mellan undervisning 

och lärande (Vikström, 2015). 

Kvalitativa gruppintervjuer användes som för- och eftertest med fyra elever i tre grupper och 

fem elever i en grupp. Trost (2010) skriver att runt fem deltagare i gruppintervju är lämpligt för 

att urskilja vem som är vem vid transkriberingen och för öka potentialen att samla in kvalitativ 

data delades eleverna in i grupper om kring fem elever. Detta gjorde det möjligt att urskilja vem 

som var vem vid transkriberingen, det framgick tydligt vad eleverna sa och all data från för- 

och eftertesten var möjlig att transkribera och analysera. Trots att klassläraren delade in 

eleverna i intervjugrupperna utifrån hur eleverna var vana att arbeta för att möjliggöra svar från 

samtliga elever valde en del elever att inte svara på vissa frågor, om det var på grund av 

okunskap inom området eller på grund av svårigheter att prata inför grupp är svårt att avgöra. 

Det är möjligt att fler elever svarat på frågorna om intervjuerna skett enskilt. Doverborg och 

Pramling-Samuelsson (2012) skriver att fördelen med att intervjua elever i grupp är att de får 

ta del av kamraternas reflektioner och tänkande, vilket för samtalet vidare. Därför blev valet att 

intervjua eleverna i grupp. Förtestet började med övergripande frågor för att guida eleverna mot 

ämnet årstidsväxlingar, vilket Doverborg & Pramling (2012) förespråkar när intervjuer sker 
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med yngre elever. Data från de övergripande frågorna användes inte i resultatet men 

upplevelsen var att det hjälpte eleverna att guidas mot ämnet. De övergripande frågorna om vad 

som kännetecknar våra årstider användes inte vid eftertestet, eftersom ämnet var inarbetat vid 

det tillfället.  

Vid eftertestet ställdes frågan ”Hur var det att skapa modellen?”, svaren blev oftast ”kul” eller 

”bra” och det framgick därmed inte vad eleverna lärt sig om årstidsväxlingar. Utifrån resterande 

frågor, till exempel ”Hur får vi olika årstider?” och ”Hur rör sig jorden i rymden”, blev det 

däremot möjligt att urskilja det erfarna lärandeobjektet (Vikström, 2015). Vid transkriberingen 

av ljudupptagningen från halvklasslektionerna när åtta respektive nio elever deltog var det svårt 

att urskilja vem som sa vad vid vissa tillfällen, jag fick lyssna igenom ljudupptagningen flera 

gånger för att säkerhetsställa materialet. Det var framförallt när eleverna skapade modellerna i 

grupperna och flera elever pratade samtidigt som detta problem uppstod. När det inte var 

möjligt att urskilja vad som sades tillämpade jag datareduktion (Backman et al., 2012). Vid 

analysen av anteckningarna som skrevs efter varje lektionstillfälle framkom att vid skapandet 

av modellerna handlade samtalen oftast om färgval och vem som skulle göra vad, vilket inte 

var avgörande data för att besvara syftet och forskningsfrågorna. Ljudupptagningen gjorde det 

möjligt att analysera hur jag hanterande lärandeobjektet, uppfatta vilka variationsmönster som 

faktiskt blev iscensatta under lektionen och undersöka vilka möjligheter eleverna fick att 

urskilja kritiska aspekter. Detta medförde att jag ändrade lektionsupplägget vid några tillfällen, 

ett exempel på detta var att jag synliggjorde kontrasterna i undervisningen i en annan ordning 

efter att lektionen analyserats.  

Den deltagande observationen tillförde värdefull data vid transkriberingen av 

ljudupptagningen. Vid lektionstillfällena och eftertestet interagerade eleverna med modellerna 

när de förklarade uppkomsten till årstidsväxlingar, de flyttade på jorden och pekade på de olika 

delarna modellen innehöll. Transkripten utfördes samma dag som lektionen genomfördes vilket 

gjorde det möjligt att skriva ut hur eleverna använde modellerna vid förklaringarna eftersom 

det fanns kvar i minnet och till hjälp användes även anteckningarna från lektionerna. Trost 

(2010) skriver att det dyker upp minnen från situationen vid transkriberingen vilket kan 

användas som ett komplement till den inspelade data. Utan den kompletterade data som 

förklarade hur eleverna interagerade med modellerna när de förklarade uppkomsten av 

årstidsväxlingar hade det inte varit möjligt att urskilja ett tydligt resultat. Videoupptagning som 

datainsamlingsmetod hade även visat elevernas interaktion med modellen. Utifrån samråd med 

klassläraren ansåg vi att ljudupptagning och deltagande observation skulle generera möjlighet 
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till fler deltagare i studien. Dalin-Ivanoff (2011) skriver att videoupptagning ”möjliggör en 

fördjupad analys av gruppens interaktion och kroppsspråk” men tillägger att beslutet måste vara 

väl genomtänkt eftersom det kan bidra till en svårighet att rekrytera personer till studien i fråga. 

Vid deltagande observation kan observatören antingen vara känd eller okänd för personerna 

som observeras. Det anses mindre problematiskt att vara känd vid observationer gällande 

människor, är personen okänd kan det uppkomma etiska problem, såsom om det är rätt mot den 

personliga integriteten att bli observerad av en okänd människa (Patel & Davidsson, 2011). Jag 

var känd för eleverna sedan tidigare eftersom min VFU 3 utfördes i klassen och utifrån 

observationen och ljudupptagningen reagerade inte eleverna negativt på min roll som lärare och 

observatör i studien.  

Genom att utföra praktiknära forskning i skolan möjliggörs att läraren blir delaktig i 

produktionen av kunskap och gapet mellan teori och praktik minskas, vilket gör läraren mer 

medveten vid lärandetillfällena (Runesson, 2011). Denna medvetenhet som följde med vid 

förtesterna, lektionstillfällena och eftertesterna medförde en ständig utvärdering och revidering 

av undervisningen. Som tidigare nämnts ändrades lektionsupplägget vid några tillfällen från 

första gruppen till den andra gruppens halvklasslektion. Några exempel på förändringar var att 

jag sammanfattade passet under inledningen av lektionen för att tydliggöra lärandeobjektet och 

att jag synliggjorde variationsmönstren i en annan ordning för bättre möjligheter till urskiljning 

av kontraster i undervisningen. I professionen som lärare ingår det att utföra formativ 

bedömning och därmed observera var elevernas kunskap befinner sig i förhållande till målen. 

Praktiknära forskning utgår från skollagen (SFS 2010:800, kap 1) att ”utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (5 §). I denna studie har jag beprövat mina 

erfarenheter på vetenskaplig grund med variationsteorin som verktyg. 

8.1.1 Validitet och reliabilitet 

Vid insamling av data är det viktigt att sträva efter att datainsamlingen ska ha så hög reliabilitet 

(tillförlitlighet) och validitet (giltighet) som möjligt. Hög reliabilitet syftar till att 

datainsamlingen är exakt vilket innebär att ifall datainsamlingen upprepas ska samma data 

kunna samlas in igen. Hög validitet syftar till att datainsamlingen mäter det som var tänkt att 

studera, det vill säga ”att data faktiskt representerar det som undersökningen handlar om” 

(Backman et al., 2012, s. 295). Vid strukturerade intervjuer är reliabiliteten relaterad till 

intervjuarens förmåga, det kan uppstå fel för hur intervjuaren tolkar de intervjuades svar. Om 

de intervjuade personerna får samma fråga men ger olika svar kan det ses som ett tecken på låg 
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reliabilitet, det behöver dock inte vara fallet. Orsaker till detta kan vara att den intervjuade lärt 

sig något eller fått nya insikter. Ljudupptagning som datainsamlingsmetod ökar 

förutsättningarna för god reliabilitet eftersom intervjuerna går att lyssna på flera gånger och på 

så vis säkerhetsställa att allt uppfattats korrekt (Patel & Davidsson, 2011). Vid datainsamlingen 

i denna studie användes ljudupptagning för att möjliggöra en god reliabilitet genom att data 

fanns kvar och gick att lyssna på flera gånger. Det fanns tillfällen under lektionsserien när det 

inte gick att fastställa vad eleverna sa när flera pratade samtidigt, vilket kan påverka 

reliabiliteten något. Tre likadana frågor ställdes både vid för- och eftertestet i studien, i detta 

fall gav flera elever olika svar vid för- respektive eftertestet, detta på grund av att 

undervisningen i studien möjliggjorde lärande, därmed grundas olikheterna i svaren inte på låg 

reliabilitet.  

I en kvalitativ studie är validiteten inte endast kopplad till datainsamlingen, utan en god validitet 

kräver noggrannhet vid undersökningen, en god teoriunderbyggnad och att rätt företeelse 

studerats (Patel & Davidsson, 2011). Detta har funnits i åtanke genom hela studien, från 

bakgrunden till diskussionen. Vid kvalitativ forskning är det svårt att sätta regler för att 

säkerhetsställa validiteten eftersom att varje forskningsprocess är unik (ibid). Men ett begrepp 

som ofta används inom kvalitativ forskning är triangulering, det kan ske på olika sätt, ett 

exempel är genom att olika datainsamlingsmetoder används inom studien till exempel 

observation, ljudupptagning och anteckningar. Sedan vägs data från dessa samman i analysen 

för att ge en rikare bild, antingen kan utfallet från dessa peka åt samma håll eller motsäga 

varandra (Patel & Davidsson, 2011). Vid analysen av datainsamlingen pekade utfallet i denna 

studie åt samma håll, det ljudupptagningen spelade in speglade anteckningarna från den 

deltagande observationen och gav en rikare bild av innehållet.  

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att generera kunskap om hur en modell som estetiskt verktyg kunde 

bidra till att elever i årskurs 1 utvecklar förståelse för årstidsväxlingar. Med hjälp av det 

sociokulturella perspektivet på lärande och variationsteorin som verktyg identifierades tre 

aspekter, i förhållande till den första forskningsfrågan, som möjliggjorde förståelse för 

årstidsväxlingar. Dessa aspekter var ”betydelsen av jordaxelns lutning”, ”betydelsen av jordens 

omloppsbana runt solen” och ”betydelsen av jordens form och solinstrålningens variation”. Två 

aspekter identifierades, i förhållande till den andra forskningsfrågan, som beskriver hur jag som 

lärare kompletterade modellen för att lyfta fram aspekter som annars inte varit möjliga för 
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eleverna att urskilja. Dessa aspekter var ”synliggörande av solens ljusinstrålning” och 

”synliggörande av jordaxelns konstanta riktning”. 

8.2.1 Teoretisk förankring 

Det sociokulturella perspektivet på lärande handlar om att människor utvecklar förmågor som 

är kulturella till sin karaktär, som att skriva, läsa, resonera abstrakt med mera och att vi gör 

detta med hjälp av redskap. Redskapen kan både vara språkliga och materiella och används ofta 

parallellt med varandra (Säljö, 2014a). Genom hela studien arbetade eleverna i grupper, vilket 

förutsatte att språket användes som redskap för att utföra uppgiften, i detta fall var det att skapa 

och använda en modell om årstidsväxlingar. Med hjälp av materiella redskap, modellen, gavs 

eleverna förutsättningar att ifrågasätta och diskutera dem, vilket Vygotskij betonar är viktigt 

vid kunskapsinhämtning (ibid.). I naturvetenskap är modeller centrala, med modellernas hjälp 

kan abstrakta fenomen konkretiseras (Vikström, 2005). Ett exempel på när en elev ifrågasatte 

modellen är ”varför ritar vi inte jorden som på riktigt? Jag menar är det Grönland det där?”, jag 

tolkade det som att eleven inte ansåg att alla länder är gröna och ifrågasatte varför modellen såg 

ut så.  

En av sociokulturella teorins grundpelare är att vi lär oss tillsammans med andra människor och 

med hjälp av medierande redskap (Säljö, 2014a). Ett exempel på detta var när en elev beskrev 

att solen lyser mer på vissa ställen på jorden än på andra och en annan elev gav en mer komplex 

förklaring och sa att solens strålar träffar jorden starkare vid ekvatorn på grund av jordens form 

och hänvisade till modellen. Min tolkning var att eleven som gav den mer komplexa 

förklaringen möjliggjorde lärande för den andra eleven inom den proximala utvecklingszonen 

(Säljö, 2014a). Jag anser i likhet med Vygotskij, att eleverna ger varandra möjlighet att ta sig 

vidare i den proximala utvecklingszonen genom att, som vid exemplet ovan, ge en mer komplex 

förklaring av ett fenomen med hjälp av kulturella redskap. På samma sätt som Vikström (2005) 

beskriver att estetiska uttrycksformer, två- och tredimensionella artefakter, är centrala för 

kommunikationen av naturvetenskaplig kunskap, anser jag att artefakterna, modellerna, hjälpte 

till att förenkla och kommunicera kring abstrakta fenomen. Utan tillgången till modellerna hade 

samtalen ovan varit annorlunda, hur de hade utspelat sig är svårt att avgöra.  

I studien användes variationsteorin som ett teoretiskt verktyg för att generera kunskap om 

relationen mellan undervisning och lärande (Helldén et al., 2010). Studien inspirerades från 

arbetsgången i en learning study och i en cyklisk process studerades relationen mellan 

undervisning och lärande genom att i små steg revidera och analysera händelseförloppet 
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(Vikström, 2015). Med hjälp av tidigare forskning och förtestet identifierades kritiska aspekter, 

vilket är en förutsättning för att studera lärandet med variationsteorin som verktyg (Vikström, 

2005). Under lektionstillfällena synliggjordes de kritiska aspekterna genom kontraster som 

visade på skillnader (Lo, 2014). Vid första lektionstillfället jämförde vi hur solens strålar träffar 

jordens krökta yta respektive hur solens strålar träffat jordens yta om den vore platt. 

Kontrasterna möjliggjorde ett urskiljande som flertalet elever kom ihåg under resterande 

lektioner och eftertest. Ett exempel på detta var när två elever vid eftertestet diskuterade hur 

solens strålar träffar jordens krökta yta och beskrev sedan att solens strålar skulle träffa lika 

mycket överallt om jorden vore platt. Min tolkning var att eleverna kom ihåg kontrasterna från 

det lärandetillfället, vilket inte varit möjligt om kontrasterna inte synliggjort denna aspekt. Efter 

varje undervisningstillfälle analyserades vad som synliggjordes och inte synliggjordes i 

undervisningen och utifrån resultatet reviderades lektionsplaneringen inför nästa lektion, i 

enlighet med arbetsgången i en learning study (Lo, 2014). Eftersom undervisningstillfällena 

hölls i halvklass fanns möjligheten att revidera planeringen inför nästa halvklassgrupp och vid 

flertalet tillfällen ändrades strukturen på lektionen för att med hjälp av kontraster tydliggöra de 

kritiska aspekterna i undervisningen. Grupp A hade lektion 1 och sedan reviderades lektionen 

så att grupp B fick den reviderade versionen. Detta medförde att grupp B alltid fick den 

reviderade versionen, detta kan ha skapat tydligare kontraster och därmed större möjligheter till 

lärande till grupp B som alltid hade lektionstillfälle nummer två. Det har visat sig i många 

learning studys att den sista lektionen i cykeln blir den som erbjuder störst möjligheter till 

lärande. På grund av att den analyserats och blivit reviderad utifrån tidigare lektionstillfällen 

(Marton, 2015). Detta kunde ha undvikits genom att variera gruppernas ordning.  

Formativ bedömning tillämpades under studiens gång. Genom observationer och diskussioner 

med eleverna framkom hur elevernas kunskaper såg ut i förhållande till målet med 

undervisningen, att ge eleverna möjligheter till lärande om årstidsväxlingar (Skolverket, 2019). 

Detta låg även till grund för planeringen inför nästkommande undervisningstillfälle. Jag tar med 

mig lärdomen om hur kontraster skapar variation och möjligheter till lärande vilket 

synliggjordes när elever i denna studie använde sig av dessa kontraster vid förklaringar av de 

kritiska aspekterna. 

8.2.2 Modellens möjligheter och begränsningar 

Lgr11 beskriver att undervisningen i de naturorienterande ämnena bland annat ska bearbeta 

solens och jordens rörelse i förhållande till varandra och årstidsväxlingar i naturen. Eleverna 

ska även få möjlighet att tolka, samtala om och framställa ”estetiska uttryck med 
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naturvetenskapligt innehåll” (Skolverket, 2018, s. 174). Genom att behandla årstidsväxlingar 

har denna studie planerats och genomförts i enlighet med målen i Lgr11 (ibid.). 

En grundläggande kunskap i att förstå vad som ger upphov till årstidsväxlingar är att förstå 

betydelsen av jordaxelns lutning. Jordaxelns lutning bidrar till variationen av ljus och värme 

som ger upphov till dagar och årstider (Lukas & Cohen, 1999). Resultatet visar att en av 

aspekterna som möjliggör förståelse för årstidsväxlingar med hjälp av modellen är ”betydelsen 

av jordaxelns lutning”. Modellen möjliggjorde ett variationsmönster som synliggjorde 

betydelsen av jordaxelns lutning, genom att eleverna kunde flytta jorden i modellen och se hur 

jordens axel pekade emot, respektive från solen. Flera elever konstaterade detta genom att 

förklara och visa med modellen att under sommaren lutar vi mot solen och när vi har vinter 

lutar vi från solen. Helldén et al. (2010) skriver att modeller kan hjälpa människor att förstå 

sådant som vi inte kan se, komplexa och abstrakta fenomen tydliggörs med hjälp av modeller. 

Enligt denna studie fungerade modellen som ett gynnsamt verktyg vid förklaringen av 

betydelsen av jordaxelns lutning. Hur eleverna hade redogjort för fenomenet om annat material 

används är svårt att dra en allmän slutsats om.  

En central kunskap för att förstå betydelsen av jordaxelns lutning för årstidsväxlingar är att ha 

kunskap om betydelsen av jordens omloppsbana runt solen. Det tar ett år för jorden att färdas i 

omloppsbanan runt solen och detta år innefattar att vi gått igenom de fyra årstiderna (Lukas & 

Cohen, 1999). Utan jordens bana runt solen skulle jordaxeln inte luta emot respektive från 

solen. Den andra aspekten som identifierades och möjliggjorde förståelse för årstidsväxlingar 

med hjälp av modellen är ”betydelsen av jordens omloppsbana runt solen”.  Användandet av 

modellen erbjöd möjligheter till variationsmönster som visade hur jordens omloppsbana runt 

solen påverkade vilken position jorden fick i förhållande till solen vid olika årstider. Eleverna 

kunde flytta jorden i cirkeln och upptäcka hur jordens bana runt solen åstadkom 

årstidsväxlingar. Flertalet elever förklarade och visade jordens bana runt solen med hjälp av 

modellen. Lektionsserien planerades med utgångspunkt i aspekten lärande med konst, i 

Lindströms (2012) ramverk för estetiska lärprocesser. Lärande med konst fokuserar på 

integrationen av konst och ett teoretiskt ämne (ibid.). Milne (2010) skriver att estetiska 

lärprocesser hjälper barn att konstruera förklaringar och utveckla förståelse för fenomen. 

Meningsfulla estetiska upplevelser bidrar till en fascination för ett område som i retur leder till 

ett större engagemang i lärandeprocessen. Resultatet av detta engagemang är en djupare 

förståelse för området, speciellt om eleven har kommunicerat och motiverat idéerna i 

interaktion med andra (ibid.). Eleverna skapade sina modeller tillsammans i grupper. Ett tydligt 
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engagemang för uppgiften kunde tolkas utifrån elevernas samtal vid skapandet av modellerna. 

De samtalade om hur och vem som skulle rita och måla modellens olika delar samt förklarade 

de olika delarna för varandra. Jag anser att detta engagemang för uppgiften kan ha möjliggjort 

en djupare förståelse för området, i likhet med Milnes (2010) beskrivning om estetiska 

lärprocessers betydelse för lärande. Utifrån Milnes (2010) resonemang samt resultatet i studien 

kan jag endast se positiva konsekvenser av att använda skapande process i arbetet med 

uppkomsten av årstidsväxlingar i skolan. 

Den tredje aspekten som identifierades och möjliggjorde förståelse för årstidsväxlingar med 

hjälp av modellen är ”betydelsen av jordens form och solinstrålningens variation”. Jordens 

klotform bidrar till att den energimängd från solen som når jorden per kvadratmeter är olika 

beroende på var den träffar. Vid ekvatorn är den infallande energimängden som högst eftersom 

energimängden koncentrerar på en mindre yta (Areskoug et al., 2013). Modellen visade jordens 

och solens form och eleverna använde modellen när de förklarade varför alla länder inte har 

årstider på samma sätt som vi i Sverige. De pekade på jordens olika delar och förklarade att 

solens strålar inte når fram lika bra där vi bor, medan vid ekvatorn lyser solen mycket. Min 

tolkning är att eleverna ansåg att jordens form påverkar hur solens strålar träffar jorden och 

tillför att klimatet är annorlunda beroende på var vi bor. Det framkom i analysen av data att de 

kritiska aspekterna ”att årstiderna ser olika ut beroende på var vi befinner oss på jorden” och 

”att årstiderna är beroende på hur solljuset som träffar jorden påverkas av jordens krökta yta” 

sammankopplades i elevernas resonemang vid tredje lektionen och eftertestet. Flertalet elever 

förklarare att människorna som bor vid ekvatorn har det väldigt varmt för dit når solljuset 

mycket. Vikström (2005) menar att de kritiska aspekterna kan förändras under undervisningens 

gång. En tolkning är att dessa två kritiska aspekter var nära förbundna och därmed blev förenade 

till en. Det kan även vara en indikation på att alla kritiska aspekter inte urskildes av samtliga 

elever och att nya kritiska aspekter behöver identifieras för att skapa en förståelse (Lo, 2014).  

Helldén et al. (2010) skriver att ”de naturvetenskapliga modellerna kan betraktas som 

metaforer: bildliga, inte bokstavliga, beskrivningar av världen omkring oss”(s. 38). Det är inte 

möjligt att skapa komplett sanningsenlig modell, utan en modell måste alltid kompletteras. 

Vikström (2015) lyfter i detta sammanhang vikten av att inte anta att elever förstår allt genom 

att betrakta en modell, utan modellen och det modellen ska visa, måste förklaras, konkretiseras 

och sättas in i ett sammanhang. Det var även fallet med modellen i denna studie, modellen 

erbjöd möjligheter till lärande men hade även begränsningar som krävde av mig att jag 

kompletterade modellen för att lyfta fram aspekter som annars inte varit möjliga för eleverna 



 

44 
 

att urskilja. Den första aspekten är ”synliggörande av solljusets instrålning” som möjliggjorde 

en förståelse för hur solen träffar jordens krökta yta (Areskoug et al., 2013). Modellen innehöll 

inte en lampa som kunde synliggöra detta och med hjälp av en lampa och jordgloben kunde jag 

förklara detta för eleverna vid det första lektionstillfället. Det lektionstillfället kan även ha 

fungerat som ett stöd för elevernas förklaringar av den tredje aspekten ”betydelsen av jordens 

form och solinstrålningens variation” där modellen hade betydelse för elevernas lärande. 

Modellen hade gått att utveckla genom att tillföra en energikälla i form av en lampa för att 

illustrera detta, vilket hade medfört en mer sanningsenlig modell. Dulops (2010) uppfattning är 

att tredimensionella modeller kan vara användbara vid förklaring av årstidsväxlingar, men att 

elever ofta får för lite tid att interagera med modellerna. Genom fler undervisningstillfällen hade 

det varit möjligt att utveckla modellen ytterligare.  

Den andra aspekten som identifierades, i förhållande till den andra forskningsfrågan var 

”synliggörande av jordaxelns konstanta riktning”. Jordaxelns riktning är alltid konstant, vilket 

innebär att vi lutar emot respektive från solen vid olika årstider (Lukas & Cohen, 1999). 

Eftersom att jordaxelns riktning gick att ändra på modellen uppstod det tillfällen när eleverna 

riktade jordaxeln åt fel håll. Detta kompletterades genom förklaringar och frågeställningar i 

interaktion med modellerna och eleverna vilket synliggjorde den kritiska aspekten ”jordaxelns 

konstanta riktning”. Kansanen et al. (2011) förklarar den didaktiska triangeln i undervisningen 

som en växelverkan i interaktion mellan läraren, eleven och innehållet. Lärarens huvudsakliga 

uppgift är riktad mot elev och innehåll eftersom ”denna förväntas leda till lärande hos eleven” 

(ibid., 2011, s. 47). Med hjälp av innehållet, modellen, och frågeställningar kompletterades 

modellen och erbjöd eleverna i interaktion med modellen möjlighet till lärande. Det erbjöd dock 

bara möjlighet till lärande, vilket kan innebära att det fanns elever i studien som inte uppfattade 

jordaxelns konstanta riktning trots kompletteringen. I Dulops (2000) studie användes 3D 

modeller och förklaringarna för årstidsväxlingar ökade från 25% före studien till 45% efter 

studien. Trots användandet av 3D modeller för att synliggöra det abstrakta fenomenet blev 

resultatet inte 100%. Genom att tillföra en skena på modellen som gör att jordaxeln hålls 

konstant och samtidigt går att föra runt i modellen går denna begränsning att undvika.  

Enligt denna studie erbjöd modellen möjligheter till lärande men den hade även begränsningar. 

Jag tar med mig kunskapen att modeller inte kan ses som fullständiga, utan som Helldén et al. 

(2010) beskriver ”bildliga, inte bokstavliga, beskrivningar av världen omkring oss” (s. 38). Min 

uppgift som lärare var att upptäcka begränsningarna och att synliggöra dessa för eleverna. Som 

Vikström (2015) skriver måste modellen förklaras, konkretiseras och sättas in i ett 
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sammanhang. Modellen möjliggjorde även skapandet av variationsmönster som synliggjorde 

tre kritiska aspekter som gynnar förståelsen för årstidsväxlingar. Detta visade sig genom att 

eleverna förklarade och interagerade med modellerna medan de berättade om uppkomsten till 

årstidsväxlingar.  
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9 Implikationer för yrkesuppdraget 

Tidigare forskning visar att det ofta uppstår missuppfattningar i elevers förståelse för 

uppkomsten av årstidsväxlingar (Dulop, 2000; Küçüközer, 2008; Sneider, Bar & Kavanagh, 

2011). Naturvetenskapliga modeller kan hjälpa att beskriva abstrakta och komplexa fenomen 

och hjälpa elever att förstå sådant som vi inte kan se (Helldén et al., 2010). Jag fann att modellen 

erbjöd möjligheter till lärande genom arbetsgången i en learning study. Flertalet elever använde 

de variationsmönster som skapades i undervisningen med hjälp av modellen i förklaringarna av 

årstidsväxlingar. Utifrån resultatet i studien kommer jag implicera delar från arbetsgången i en 

learning study i min framtida undervisning. Att tillföra variationsmönster i undervisningen, att 

ständigt reflektera över relationen mellan undervisning och lärande samt analysera 

händelseförloppen (Vikström, 2015) tillför en ständig medvetenhet om undervisningen.  

Som tidigare nämnt kommer jag bära med mig kunskapen om att modeller som används i 

undervisningen inte är exakta beskrivningar av verkligheten (Helldén et al., 2010). Resultatet 

av min studie visar att som lärare är det viktigt att reflektera över modellers möjligheter till 

lärande och modellers begränsningar. Det ger läraren en chans att didaktiskt komplettera 

modellerna och hjälpa eleverna urskilja aspekter som annars kan skapa missuppfattningar om 

naturfenomen. De kritiska aspekterna som urskildes utifrån forskning om elevers förståelse för 

årstidsväxlingar överensstämde med de kritiska aspekterna som identifierades från förtest och 

lektionsserien. Aspekterna jordaxelns lutning, jordens bana runt solen, solinstrålningens 

variation beroende på jordens form och att årstider ser olika ut beroende på var på jorden vi 

befinner oss, är även orsaken till årstidsväxlingar (Areskoug et al., 2016). Som Kullberg (2012) 

skriver att kritiska aspekter identifierade av lärare som utför en learning study kan användas av 

andra lärare för att erbjuda möjligheter till lärande. Kan även de kritiska aspekterna och 

variationsmönstren från denna studie användas av andra lärare för att erbjuda möjligheter till 

lärande om årstidsväxlingar.  
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10 Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet av min studie visar hur arbetsgången i en learning study kan erbjuda elever 

möjligheter till lärande. Learning study är en modell för skolutveckling och forskning som har 

visat sig vara mycket framgångsrik. I en learning study lyfts de kritiska aspekterna i 

lärandeobjektet fram genom att diskutera med kollegor och genom att undersöka elevernas sätt 

att resonera och förstå lärandeobjektet när undervisningen startar. Utifrån detta formas 

undervisningen genom planering och följs upp efter varje undervisningstillfälle i en cyklisk 

process (Vikström, 2015). I denna studie har delar från en learning study används för att 

generera kunskap om hur en modell kan hjälpa elever att utveckla förståelse för 

årstidsväxlingar. Jag ställer mig frågan om det är möjligt att verksamma lärare använder delar 

från en learning study i den dagliga undervisningen. Finns det tid och möjlighet för ett sådant 

arbete? Arbetsgången i en learning study går att använda i alla ämnen, inte endast i 

naturkunskapsundervisningen. Det hade varit intressant att ta del av studier från verksamma 

lärare som använt learning study som en del av det dagliga arbetet med undervisning. Runesson 

(2011) beskriver problematiken att forskning inom skola har ”inte alltid till syftet att ge kunskap 

för lärare om undervisning och klassrumsarbete utan snarare att skapa kunskap om denna 

praktik” (s. 7). Praktiknära forskning från verksamma lärare kan minska gapet mellan teori och 

praktik och ge svar på frågor som lärare ställer sig.  
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Bilaga 1 Frågeställningar 

 

Frågeställningar vid förtest 

 Vilka årstider finns? 

 Vad kännetecknar sommaren? Hösten? Vintern? Våren? (Ta fram bilderna efter detta) 

 Vad visar bilderna? 

 Hur får vi olika årstider? 

 Hur rör sig jorden i rymden?  

 Hur rör sig solen på himlen under dagen? 

 Har alla på jorden årstider på samma sätt som vi?  

 

 

 

Frågeställningar vid eftertest 

 Hur får vi olika årstider? 

 Hur rör sig jorden i rymden? 

 Har alla på jorden årstider på samma sätt som vi? 

 Varför har vissa länder varmare temperatur än andra? 

 Hur var det att skapa modellen? 

 Vad visade modellen? 
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Bilaga 3 Lektionsplanering  

Avsett lärandeobjekt 

Hur jordaxelns lutning ger upphov till årstider 

Mål från Lgr11 

 Eleverna ska få förståelse för jordens och solens rörelse i förhållande till varandra. 

 Eleverna ska utveckla förmågan att framställa ”olika estetiska uttryck med 

naturvetenskapligt innehåll” (Skolverket, 2018, s. 174). 

 

Lektion 1 

Moment 1 – se film https://www.youtube.com/watch?v=pitWGwEqvls 

Eleverna får se en kort film som beskriver dag, natt och årstidsväxlingar. Filmen är 

producerad av European space agency (2017).  

Moment 2 – samtala om filmen 

Vi samtalar om vad filmen visar. Hur får vi dag och natt? Samtala om jordens rotation kring 

sin egen axel.  

Hur rör sig jorden i förhållande till solen? Rör sig solen? Tydliggör genom att rita på tavlan.  

Rör sig jorden i en upprätt position? Diskutera elevernas tankar. 

Moment 3 – tydliggör med en modell 

Släck lyset i klassrummet och illustrera solen med en mindre lampa som ställs bredvid 

jordgloben. Med hjälp av jordgloben tydliggörs jordaxelns lutning, att jorden roterar runt sin 

egen axel, jordens bana runt solen, solljusets strålning på jordens krökta yta samt hur 

årstiderna påverkas beroende var på jorden man befinner sig.  

Detta tydliggörs med variationsmönster, vad händer om jordens axel inte lutar? Eleverna får 

prata ihop sig två och två och sedan berätta deras tankar. 

Om jorden inte färdades runt solen utan stod still? Eleverna får prata ihop sig två och två och 

sedan berätta deras tankar. 

Hur hade solens strålat träffat jorden om den var platt istället för rund? Detta tydliggörs med 

en platt karta som hålls upp framför lampan. Eleverna får prata ihop sig två och två och sedan 

berätta deras tankar. 

Varför har vissa länder varmare temperatur än andra? Eleverna får prata ihop sig två och två 

och sedan berätta deras tankar. 

Lektion 2 

Moment 1 – studera materialet 

Återkoppla till tidigare lektion genom att ställa frågor, kommer ni ihåg vad vi gjorde sist? 

Plocka fram materialet som ska användas vid skapandet av modellen. Material som behövs är: 

https://www.youtube.com/watch?v=pitWGwEqvls


 

 
 

flirtkulor i olika storlekar (en för jorden och en för solen), målarfärg, A3 papper, pinnar som 

ska hålla upp jorden och solen, limpistol, avklippta pappmuggar samt piprensare som 

illustrerar jordens axel. 

Moment 2 - årstiderna 

Visa materialet och modellen som ska skapas. Förklara modellen. Eleverna skapar modellerna 

i grupper om 3 samt 4 i två grupper. Första momentet är att måla de fyra årstiderna. A3 

pappret är klippta till en cirkel och delas upp i fyra rutor, en årstid ska målas i varje ruta. 

Eleverna väljer hur årstiderna ska illustreras, de ska dock tydligt gå att urskilja vilken ruta 

som representerar vilken årstid. Nedan syns en bild på hur modellen blir. 

 

Lektion 3 

Moment 1 – skapa jorden och solen 

Skapandet av modellen fortsätter. Eleverna ska nu måla den mindre flirtkulan som 

representerar jorden och den stora flirtkulan som representerar solen. Jordaxeln ska sättas ut 

på kulan som representerar jorden. Dessa ska placeras på pinnarna och sedan fästas i 

modellen.  

Moment 2 – uppleva varandras modeller 

När modellerna är färdiga ska vi samtala om dem. Eleverna blir tilldelade olika frågor i de 

olika grupperna som de ska svara på, sedan ska grupperna berätta svaren och visa med 

modellen hur vi får olika årstider. Se frågorna i grupperna nedan.  



 

 
 

 
 

 

  



 

 
 

Bilaga 4 Samtyckesbrev 

Samtyckesbrev 

Hej! 

Jag heter Louise Boström och studerar till Grundlärare förskoleklass till årskurs 1 på Luleå 

tekniska universitet. Jag utför just nu mitt examensarbete och har fått möjligheten att utföra 

min studie i klassen. Syftet med studien är att få kunskap om hur skapandet av en modell 

kan bidra till att eleverna utvecklar förståelse för årstidsväxlingar. Examensarbetet ska 

besvara följande frågeställningar:  

1. Vilka möjligheter till lärande uppstår när eleverna skapar tredimensionella modeller om 

årstidsväxlingar?  

2. Vad i den pedagogiska relationen mellan lärare, elever och den modellskapande 

processen gynnar förståelsen för årstidsväxlingar? 

Jag kommer utföra en lektionsserie innehållande 3 lektioner i klassen. Min förhoppning är 

att få spela in lektionerna med ljudupptagning. Syftet med detta är att senare analysera 

materialet. När studien är klar kommer allt inspelat material att raderas.  

Jag utför en kvalitativ studie med intervjuer och lektioner. Mitt examensarbete kommer 

publiceras via Luleå tekniska universitet och följer de forskningsetiska regler som 

Vetenskapsrådet (2002) utformat enligt punkterna nedan. 

Informationskravet: Deltagarna i studien ska få information om forskningens syfte. 

Samtyckeskravet: Det krävs ett skriftligt samtycke från föräldrarna att barnet deltar i studien 

eftersom barnet är under 15år.  

Konfidentialitetskravet: Uppgifterna skyddas med största möjliga konfidentialitet. 

Informationen som lagras kan inte leda till identifikation av deltagarna.  

Nyttjandekravet: Den insamlade informationen kommer endast användas för 

forskningsändamål. 

Fyll i om ni samtycker eller inte och lämna till läraren.  Har ni några frågor får ni gärna 

kontakta mig. 

XXX-XXX XX XX  

XXXXXX-4@student.ltu.se 

Med vänliga hälsningar 

Louise Boström 
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Samtyckesblankett 

 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien 

 

 

Jag samtycker inte till att mitt barn deltar i studien 

 

 

 

Barnets namn: 

 

 

Vårdnadshavares namn: 

 

 


