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Sammanfattning 

 
Syftet med den här kvalitativa studien har inneburit att studera hur undervisning och lärande 

hänger samman. Inom specialpedagogiken har det sedan länge inneburit att arbeta utifrån ett 

kompensatoriskt arbetssätt. Idag har lärare en stor frihet att forma sin undervisning utifrån 

elevgruppens bästa, kurs och läroplanen.   På samma gång innebär friheten att undersöka vilka 

didaktiska och pedagogiskt val som görs för att på så sett första vad dessa val innebär för 

elevernas lärande, både positivt och negativt.   I nuläget finns det flera studier som visar på hur 

den fysiska miljön i skolan påverkar elevernas delaktighet och trygghet, men få studier om 

sambandet mellan undervisning och lärande ur et specialpedagogiskt synsätt.   

 

Studien har utgått från variationsteorin där fyra lektioner och med fem 

undervisningssituationer, vilka har handlat om växthuseffekten, har studerats. Utgångspunkten 

har varit att titta på vad som har gjorts möjligt för eleverna att lära samt inte gjordes möjligt att 

lära utifrån de skilda variationsmönstren.  Fenomenografi användes för att undersöka vad 12 

elever på en gymnasieskola kände till om växthuseffekten före men också efter undervisningen. 

Det här gjordes för att ytterligare utöka förståelsen av sambandet mellan undervisning och 

lärande.  

 

Nyckelord: Undervisning, lärande, specialpedagogik. 
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1 Inledning 

Nästan 40 % av alla eleverna i grundskolan har någon gång fått ett specialpedagogiskt stöd 

under sin tid i skolan. Trots detta stöd får flera elever med svårigheter i sin skolsituation inte 

anpassad undervisning eller en anpassning som inte är tillräckliga för att nå kunskapsmålen i 

skolan.   Det saknas en tydlig analys om hur den ordinarie undervisningen kan förändras för att 

möta alla elevens förutsättningar och behov och bör därför ifrågasättas. Via kartläggning och 

analys av elevens svårigheter blir den samlade elevhälsan en viktig del för elevernas situation 

eftersom det ofta behöver ses ur ett helhetsperspektiv utifrån de svårigheter som eleverna stöter 

på i olika lärmiljöer. Gällande det särskilda stödet har det dock visat sig att åtgärder ibland sätts 

in efter tillgång och efterfrågan snarare än att försöka arbeta utifrån pedagogiska övervägande 

(Skolinspektionen, 2016).  

 

Flera tidigare studier tar upp en främjande skolmiljö där alla elever skall kunna inkluderas i 

skolan. Men en inkluderande skola handlar inte enbart om en inkluderande miljö utan också om 

undervisningen där pedagogiken och didaktiken inkluderar eleverna.   Utifrån det här 

perspektivet bör elevernas olikheter i första hand hanteras inom ramen för den ordinarie 

undervisningen.   Hur undervisningen ske i ett undervisningssammanhang samt varför, innebär 

mycket för elevens lärande och förmåga till att nå målen Här blir då de didaktiska frågorna 

viktiga att besvaras för alla elever skall få en inkluderande skola med en inkluderande 

undervisning.   Därför är jag även av den åsikten att hänsyn måste tas till de enskilda elevens 

förmågor oavsett funktionsvariation eller inte.    

 

Det finns dock en avsaknad av relationen mellan skolans undervisning och lärande som främjar 

alla elever. Professor Claes Nilholm skrev på sin blogg (19-01-28), att fokus bör sättas på 

elevens förståelse eftersom detta är avgörande om vi ska förstå hur en undervisning ska kunna 

utvecklas. Att förstå och utveckla olika undervisningsstrategier har förekommit under många 

decennier.  Här sätter variationsteori fingret på viktiga saker, exempelvis genom att peka på att 

det är viktigt att identifiera kritiska aspekter av det som ska läras ut men också på förmågan att 

se vilka likheter och skillnader som finns vilket är viktigt i allt lärande enligt Nilholm (ibid).  

 

Den här studien bygger på relationen mellan undervisning och lärande och då i första hand ur 

ett specialpedagogiskt perspektiv med variations teori som utgångspunkt. Studien utgår från 
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hur elever på en gymnasieskola under fem undervisningssituationer uppfattar växthuseffekten 

samt deras förståelse av växthuseffekten orsaker och verkan.  12 elever på en gymnasieskola 

har deltagit i studien Där intervjuerna kategoriserades med stöd av fenomenografin och 

lektionsobservationerna med stöd av variations teori. Genom att titta på 

undervisningssituationer och elevernas lärande så bör detta kopplas samman där hänsyn tas till 

elevernas lärande och skolsituation i den ordinarie undervisningen.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte innebär att studera var i undervisningen det skapas en relation mellan undervisningen och 

elevernas lärande. Tidigare forskning om elevers med olika funktionsvariationer har i första hand riktat 

sig mot specialpedagogens roll i skolan men också mot skolmiljön.  Skolan skall inkludera alla elever 

och skapa en delaktighet för alla elever. Men hur skapar vi detta om inte undervisningen inkluderas i 

sammanhanget? Därför vill jag besvara frågan om undervisningens innehåll och vad är det som eleverna 

förstår och uppfattar i ett undervisningssammanhang. Undervisningens innehåll behandlar begreppet 

växthuseffekten, vilket kan ses som ett komplext begrepp i dagens miljödebatter vad gäller dess orsaker 

och verkan.  

 

Frågeställning 

• Vilka hinder finns i undervisningen som inte skapar ett lärande? 

• Vilka relationer finns mellan undervisning och lärande? 
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2 Bakgrund 

Här beskrivs det specialpedagogiska perspektivet för undervisning. Begreppen, en skola för 

alla, inkludering, delaktighet och tillgängligt lärande tas upp utifrån genomgången litteratur. 

 

2.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Björn Persson (1998) har i en tidigare studie att ett av specialpedagogikens dilemman, har varit 

att specialpedagogiken har haft en alltför djup förankring inom medicin och psykologi. 

Avvikelser från det så kallade normala, vilket förklarades som ett problem hos den enskilda 

eleven, skulle genom den rätta stöttningen tillsammans med träning och behandling ge eleven 

ett så normalt liv som möjligt.   Det här innebar för en klass- eller ämnesläraren inte kunde 

hjälpa elever som inte följde normaliteten.    Rektorerna och lärarnas uppfattning innefattades 

även av att de elever som gick ifrån lektionerna för att få någon form av specialundervisning, 

kom än mer efter sina klasskamrater utifrån kunskapsmålen. Dessa elever blev därmed kvar hos 

specialpedagogen.  En viktig del i studien var att specialpedagogens främsta uppgift var att 

stärka elevernas självförtroende men också att lärares undervisningsproblematik kunde utgöra 

ett motiv för specialpedagogiska åtgärder.  Elever i svårigheter hänger oftast samman med 

situationen i klassrummet till exempel arbetssättet vilket kunde och kan missgynna vissa av 

eleverna. På så sätt blev det lättare att definiera elevens problematik som en individuell 

svårighet istället för att förändra undervisningssättet (Persson, 1998).  

 

Det specialpedagogiska perspektivet riktas i första hand mot vem som ska få tillträde till skolan 

och hur skolan ska kunna skapa möjligheter för delaktighet och gemenskap för alla elever 

oavsett förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov (Assarsson, 2007). Konsekvenser av 

den delaktighet som eftersträvades för de elever som inte ansågs passa in i den vanliga skolan, 

blev därför olika. Inger Assarson (ibid) anser vidare att det inte har varit en självklarhet i vad 

som egentligen menas med specialpedagogisk och allmänpedagogik då den allmänpedagogiska 

kompetensen inte alltid räcka till. Didaktiska frågor diskuteras sällan inom forskningen, hur 

elever ska kunna undervisas och/eller samundervisas inom ett kunskapsområde.  Det borde 

tillägas att det bör finnas ett intresse i att diskutera om en kunskapsinhämtning i en gemenskap, 

en samundervisningens, samt en gemensam didaktik inom skolans olika ämnesområden, 

eftersom flertalet av alla elever har olika förutsättningar (Assarson, 2007).  
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Didaktiken kan få en allt större betydelse för den inkluderande skolan där didaktiken och 

forskningen om specialpedagogiken behöver närma sig varandra, för att öka utvecklingen av 

en inkluderande skola. Placeringen av elever i behov av särskilt stöd eller med olika 

funktionsvariationer är en stor utmaning för alla lärare som skall undervisa elever med skilda 

förutsättningar.  Därför behövs det mer kunskap om hur undervisningen skall gestaltas i en 

skola där alla elever skall inkluderas och där den didaktiska forskningen bör rikta sig mot 

mångfalden av elever där undervisningen är beroende av hur innehållet manifesteras för att 

kunna nå alla elever (Nilholm, 2018).   

 

2.1.1 En skola för alla 

Då den nya skollagen skulle införas skrev den Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) att det 

bör vara en likvärdig tillgång till utbildning och därför borde tillgänglighet ingå i lagtexten 

(2009/10:165 229).  På så sätt skulle alla elever i skolan få rätt till en bra lärmiljö, oavsett 

skolform vilket vi idag kan läsa i Skollagen (Skollagen, 2010:800). Alla elever skulle därmed 

få känna sig delaktiga i sin egen utbildning. Eleverna skulle även ges möjlighet till att utvecklas 

utifrån sina egna förutsättningar, där skolan skulle ta hänsyn till alla elevers olika behov och 

förutsättningar. Därmed ska skolan idag ge stöd till elever som är i behov av detta, för att på så 

sätt skapa en likvärdig skola.   

 

Begreppet en skola för alla fanns med i 1980 års läroplan (Lgr 80) vilket också har präglat den 

svenska skolans verksamhet sedan dess. Med begreppet följer en tanke att alla elever ska bli 

sedda och känna delaktighet samt att alla elever skall vara inkluderade och integrerade. Björn 

Persson (2001). s. 20) betonar att ”alla elever ska få möjlighet att känna delaktighet och 

gemenskap i en inkluderande miljö.” Även elevhälsans betydelse har diskuterats, vilken skulle 

omfatta av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser (Prop. 

2009/10:165 229).  Elevernas utveckling mot målen skulle stödjas och där elevhälsan främst 

skulle vara förebyggande och hälsofrämjande.  Skolan skulle även vara likvärdig, men där 

begreppet likvärdighet kan tolkas på skilda sätt. I en rapport från Expertgrupp för studier i 

offentlig miljö, (ESO, 2019) går det att läsa att skolinspektionen inte explicit har definierat 

begreppet likvärdighet. Därmed finns det också kvalitativa skillnader mellan olika skolor i 

likvärdighet och kan på så sätt ses som skillnader i socioekonomiska förhållanden. Då 

likvärdigheten är en målsättning för skolan arbete och finns med i styrdokumenten, kan det 



5 

 

dock finnas en risk att det blir elevernas resultat som fokuseras, då begreppet ännu inte är klart 

definierat.  

 

Att skapa en skola för alla elever innebär att se över organisationen runt eleverna, hur 

resurser fördelas, pedagogiska metoder, hur elevgruppen fungerar samt hur lärmiljön 

fungerar.    Det är tydligt uttalat att skolan ska erbjuda elever en tillvaro där de kan känna 

delaktighet.  Skolan skall även inspirera och stimulera eleverna oavsett förutsättningar och 

behov istället för att ta hand om och göras friska.   Skolan skall även möta eleverna med 

respekt och där utbildningen skall generera i ett växande av kunskaper och förmågor 

(Hägglund, Quennerstedt  & Thelander, 2013).  

 

2.2 En inkluderande skola 

I och med att Salamancadeklarationen (2006) gjorde sitt inträde i skolan fick 

inkluderingstanken ett genombrott och ett nyckelbegrepp inom specialpedagogiken.   Syftet 

med deklarationen var att skolor skulle arbeta mer inkluderande för att öka delaktigheten hos 

eleverna oavsett om en funktionsnedsättning fanns med eller inte. Elever i behov av särskilt 

stöd skulle på så sätt ges möjlighet till att få utbildning i den ordinarie lärmiljön. Inkluderings 

begrepp skulle leda till att färre elever kände sig diskriminerade på grund av sin 

funktionsvariation och istället ingå i en utbildning för alla.   Det är viktigt att notera att 

placeringen av elever i olika typer av svårigheter i vanliga klasser inte bör framhållas som en 

absolut princip utan istället som något som bör eftersträvas (Nilholm & Alm, 2010).  Elever 

ska lära tillsammans utifrån sina egna förutsättningar men också möta en utbildning av hög 

kvalitét.  Tolkningen av detta gäller alltså för alla elever oavsett om eleverna är högpresterande 

eller har en funktionsnedsättning.  

 

Det fanns två övergripande teman eller synsätt som trädde fram vad det gällde elevers 

inkludering i det ordinarie klassrummet i skolan.   Den första var att lärarna betraktade 

olikheterna som en tillgång i skolans verksamhet den andra var att olikheterna kunde betraktads 

som problematiska både bland lärare och elever. Lärarna växlade mellan att uttrycka barnens 

skillnader som en tillgång men betraktade deras enskilda brister, som svårigheter med att tänka 

teoretiskt eller förstå instruktioner (Nilholm & Alm, 2010).    
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Hur kan då en lyckad form av inkludering ske i skolan idag?  Här handlar det bland annat om 

att arbeta utifrån forskningsbaserade arbetssätt och modeller, ett trovärdigt ledarskap samt ett 

gemensamt ansvarstagande och arbetssätt som grundpelare Det ligger dock alltid på den 

enskilda skolan ansvar att bedöma hur en inkludering av elever skall ske (Persson & Persson, 

2012).   Pia Persson (2016) anser att forskning inom perspektivet av inkludering och 

inkluderande verksamheter är diffus både för rektorer och lärare.  En avsaknad av en tydlig 

definition av begreppet, gör det svårt att förstår vad inkludering innebär och hur inkludering 

ska kunna genomföras i praktiken. Begreppet inkludering behöver gynna alla elevers lärande 

och utveckling vilket även Bengt Persson och Elisabeth Persson påpekade (2012). Det här tar 

även Claes Nilholm (2018) upp och menar att en placerings inkludering inte är det primära utan 

snarare en tillgänglig lärandemiljö för alla elever.  

 

2.2.1 Inkluderande klassrum 

Lgr 11 påpekar följande; 

 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också̊ olika vägar att 

nå̊ malet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter 

att nå̊ målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (s 6) 

 

På så sätt skall extra anpassningar utgöra ett stöd till eleven inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Men de anpassningar som borde ha gjorts innan det särskilda stödet sätts in 

sker oftast inte och inte heller dokumenteras eller blir tillräckligt synliggjorda. Därför behöver 

de extra anpassningarna som skall ske i klassrummet först diskuteras mellan lärare, 

speciallärare, specialpedagog samt elevhälsan för att inte läraren ensam behöva ta ett beslut och 

ansvaret för de extra anpassningarna (Pettersson, 2017). Det här bör också vara en nödvändighet 

för att elever skall få den rättighet hen har rätt till i skolan och i undervisningen. Men oavsett 

extra anpassningar som skall ges till elever inom ramen för den ordinarie undervisningen kan 

det inte ses som något enskilt. Istället skall hela klassrummet och lärmiljön vara inkluderat 

(Persson, 2016; Andersson, 2017, Kotte, 2017). 

 

Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2017) menar att framgångsfaktorer såsom 

ledarskap, synen på eleverna, goda relationer med mera är just de framgångsfaktorerna för en 

tillgänglighet och inkludering skola för alla elever. Likaså kan det handla om att inleda och 

avsluta lektionerna på ett tydligt sätt men även att skriva dagens arbete eller mål på tavlan samt 



7 

 

att förklara kunskapskraven. Dessa ramar är bra för alla elever men också mer viktiga för vissa 

elever för att de på så sätt ska få känna en delaktighet. Andra viktiga framgångsfaktorer är att 

lärarna genom ett utvecklingsarbete börjar att analysera hur lärmiljön och undervisningens 

utformning påverkar elevernas resultat. De finns kunskaper om att variationer i lärmiljön är 

viktigt såväl fysiskt men också pedagogiskt och didaktiskt enligt SKL (ibid). Även lärare menar 

att ett stöd i klassrummet av specialpedagogisk kompetens är värdefullt då alla elever kan delta 

i undervisningen och arbeta med liknande uppgifter. Samtidigt är det viktigt att alla elever kan 

få ett individuellt stöd för att på så sätt lyckas med arbetsuppgifterna i skolan.  Den inkluderande 

lärmiljön skall vara betydligt större än de extra anpassningar och särskilt stöd (SPSM, 2018).    

  

 Det kan dock vara svårt för en enskild skola att skapa en tillgänglig lärmiljö så länge inte 

eleverna är delaktiga och då handlar det inte enbart om den fysiska miljön utan även om den 

pedagogiska miljön (Persson, 2016).  Eleverna ha oftast goda kunskaper om vad som påverkar 

deras lärande och detta är en viktig del att ta hänsyn till vad det gäller delaktighet och 

tillgänglighet. Därför behöver målet för att förändra och skapa utvecklingsmöjligheter i skolan 

också inbegripa en dokumentation för att på så sätt gå tillbaka och reflektera över vad som var 

bra men också mindre bra.   

 

Skolan skall tillsammans med familjen hjälpa barn och ungdomar att utvecklas till harmoniska 

människor.  Det är målet för den svenska skolan vilket har beslutats utifrån en demokratisk 

process, och där en inkluderande skola ingår.  Claes Nilholm (2006) har i sin forskning 

synliggjort om inkluderings begrepp är "effektivt" eller ej. Frågan om inkludering blir därför 

bara rimligt om det definieras som ett problem och som enbart gäller för var utbildning skall 

ske.  Forskningen definierar inkludering som ett mål att utbilda, mer än en placering av elever, 

således blir inkludering något bra, problemet handlar istället om hur det ska uppnås (Nilholm, 

2006).  

 

2.3 Delaktighet  

Även begreppet delaktighet står i fokus, där bland annat Myndigheten för delaktighets (MFD, 

2018) har utgått från hur statliga myndigheter, regioner och kommuner lyckats att inkludera ett 

funktionshinderperspektiv i styrningen av verksamheterna. Hur perspektivet har inkluderats 

och omsatts i verkligheten är av stor betydelse för hur jämlikhet och delaktighet fungerar i 

verksamheterna. Vidare påpekar myndigheten (ibid) att det fanns ett stort antal av 
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individualiserade anpassningar och stöd för många människor, detta är en förutsättning för 

delaktighet. Dock kommer dessa särskilda lösningar aldrig enskilt kunna säkerställa och möta 

den mångfald av behov som finns.    Alla elever skall ha samma rätt till en lärmiljö där de kan 

vara med och känna sig delaktiga (Szönyi, 2018).  Det här innebär även att alla ska ha 

möjligheter till lärande och utveckling genom undervisningen samt i relationer och samspel 

med andra i skolan. Men idag ser det inte ut så, då skolor har många gånger svårt att stödja alla 

elevers delaktighet.  Det här innebär vidare att vi måste utveckla ett arbete kring delaktighet 

som ska stödja utvecklingen av en framgångsrik lärmiljö som inkluderar alla elever vilket också 

kan öka möjligheten till en förändring.   Delaktighets begrepp måste på så sätt tydliggöras enligt 

Kristina Szönyi (ibid) som pekar på sex aspekter av begreppet delaktighet: tillhörighet, 

tillgänglighet (fysisk tillgänglighet, tillgängligt meningssammanhang och sociokulturell 

tillgänglighet), samhandling, erkännande, engagemang samt autonomi. 

 

Utifrån en äldre studie från Skolverket (2008) konstaterades att elever i behov av särskilt stöd 

oftast undervisades i en särskild undervisningsgrupp, där de fick enskild undervisning, hade en 

assistent eller att undervisningen ofta skedde tillsammans med en speciallärare eller 

specialpedagog. I Lgr 11 (Skolverket, 2011) uppmärksammas mer av hur elever i behov av 

särskilt stöd ges tillgång till detta samt deras rättigheter än vad som har funnits i tidigare 

läroplaner. Vidare finns det inte några riktlinjer för utformningen av hur stödet kan se ut och 

där ordet inkludering inte heller nämns. På så sätt blir det svårt att tolka hur stödet skall se ut 

och hur begreppet inkludering skall tolkas vilket i sin tur inte utgörs av en samsyn (Ahlberg, 

2013).  

   

2.4 Tillgängligt lärande 

Under vårterminen 2016 var det cirka 17 800 elever som lämnade grundskolan utan att vara 

behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan, dock hade andelen av elever som var 

behöriga till gymnasiet hade ökat därför skall elever i behov av stöd få stödinsatser för att kunna 

nå kunskapskraven och där kunskaper i läsning, skrivning och matematik har en avgörande 

betydelse för elevernas fortsatta skolgång. De elever som hade problem med att läsa hade även 

svårigheter med att läsa och förstå texter i andra ämnen (Prop. 2017/18:18). 

 

Den gymnasiala utbildningen är på väg att bli den lägsta utbildningsnivå inom EU. Det här i 

sin tur ställer störa krav på en förändring och flexibilitet där den specialpedagogiska 
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verksamheten kommer att vara en viktig del i skolans verksamhet där också den traditionella 

perspektiven och värderingarna inom specialpedagogen förändras. Den europeiska och den 

svenska skolan skall erbjuda alla elever oavsett svårighet delaktighet i skolans verksamheter. 

Men detta innebär också att det uppkommer motstridiga tendenser och paradoxer och då sätts 

målsättning på prov.  Det handlar om elever vilka lämnar skolan i förtid men också om elever 

med svag social bakgrund som inte längre klara av skolarbetet på grund av skilda anledningar.  

Men skolans ökade efterfrågan på diagnoser kan ses som ett uttryck för de svårigheter skolan 

har att möta elever med skilda förutsättningar och behov (Engström, 2015). Men Skolverket 

(2014) påpekar dock att alla elever i skolan ska stimuleras till att nå kunskapsmålen. Skolan 

skall även ta hänsyn till alla elevers behov och där skillnaderna av dessa behov skall uppvägas, 

så att alla elever har möjlighet till att nå så långt som möjligt i skolan vilket idag kan ses som 

en paradox för många av de som arbetar i skolans verksamhet.   

 

Begreppet tillgänglighet kommer ursprungligen från FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning (2006) vars syfte har inneburit att göra det möjligt för 

personer med någon form av funktionsnedsättning att leva sitt liv oberoende av dess hinder och 

på så sätt fullt ut kunna delta inom alla områden. Tillgänglig utbildning syftar därför på så sätt 

till att de hinder som har uppstått eller kan uppstå undanröjs, så att alla elever kan bli delaktiga. 

De hinder som kan finnas inom utbildningen bör därför undanröjas så alla elever kan ges 

möjligheter att vara delaktiga och delta i verksamheterna på ett likvärdigt sätt. Tillgänglighet 

har länge handlat om hur lokaler kan utformas för att fungera bättre för personer med rörelse-, 

syn- och hörselnedsättningar. Då har tyngdpunkten tidigare legat inom byggtekniken, 

framkomligheten och säkerheten. Idag behöver istället lärmiljön ses utifrån en helhet, där alla 

faktorer påverkar barns och elevers möjligheter till ett lärande och en kunskapsutveckling. På 

så sätt ger tillgängliga lärmiljöer elever bättre förutsättningar i lärandet. Det kan även minska 

behoven av särskilt stöd, vilket kan spara tid på alla nivåer i verksamheten (SPSM, 2018).   

  

En inkluderande skola måste ta hänsyn till alla elevers situation där eleverna bör vara: socialt 

delaktiga i den mån de önskar samt vara delaktiga i själva kunskapstillägnandet.  Det har även 

funnit två skilda synsätt inom forskningen av området inkludering, den första tar upp aspekter 

såsom demokratiska processer, individorienterad, placeringsorienterad och gemenskap, den 

andra inriktningen betonar att inkluderingen inte påpekar några speciella aspekter av elever utan 

snarare att inkludering innebär en mer tillgänglig utbildning där alla elever räknas in och 

tillgodoser.  En delaktighet i lärandet kan innebära att tillägna sig en viss kunskap men också 
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få vara en del av den inkluderande läroprocessen samt lära tillsammans med andra (Göransson 

& Nilholm, 2015).  Avslutningsvis kan sägas att alla skolor behöver på så sätt ha kompetens att 

möta alla elevers olikheter i stället för att tala om elever med svårigheter.  För att detta skall 

kunna ske måste verksamheten organiseras och utgå från elevers varierande förutsättningar 

samt personalens varierande kunskaper för att kunna genomföra ett uppdrag såsom en skola för 

alla elever (Gadler, 2013). 

 

Sammanfattning:  

Inkludering, delaktig samt tillgängligt lärande är tre gemensamma perspektiv för att kunna nå 

alla elever i en skola för alla. Även om begreppet inkludering är svårtolkat i jämförelse med 

begreppen delaktighet och tillgängligt lärande bör det fungera som en treenighet för att lyckas 

i skolan, där det behöver ske en utveckling om skolan skall kunna stärka elevernas inkludering. 

De specialpedagogiska perspektiven beskrivs samt kan ge en förklaring till synen på elevers 

tillgängliga lärande i en inkluderande lärmiljö.    

  



11 

 

3 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras olika sökvägar samt tidigare forskning utifrån relationer mellan 

undervisning och lärande.   

 

3.1 Sökverktyg  

För att kunna hitta tidigare forskning som handlar om tillgängligt lärande sökte jag på begreppet 

inkludering vid Örebro Universitetsbibliotek, där include, special education, accessible learning 

och accessible environment användes som sökord via SwePub samt ERIC. På liknande sätt och 

med samma stödord på engelska men också på svenska använde jag mig av Örebro 

Universitetsbibliotek, Primo, med sökordet lärande men även av Scholar. Där artiklar samt 

avhandlingar framträdde inom variatiosnteorin. Den sista sökverktyget var att söka efter artiklar 

som fanns med i de olika avhandlingarna och därmed söka efter dessa. Då jag fann avhandlingar 

som behandlade ämnet tillgänglig lärmiljö fann jag även några artiklar som handlade om 

tillgängligt lärande och som finns med i detta kapitel. Då jag använder mig av variationsteorin 

som ett verktyg för tillgängligt lärande har jag även sökt om denna teori via artikelsök samt 

sedan tidigare avhandlingar via sökorden såsom education, relationship och learning.  Enligt 

min sökning har det varit svårt att hitta tidigare studier om elever i behov av stöd samt läande 

teorier. Det finns en del forskning om elever i behov av stöd till exempel elever med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller AST. Men dessa handlade i första hand om 

bemötandet av dessa elever, såsom lågaffektivt bemötande eller om den fysiska miljön runt 

dessa funktionsvariationer.  Därför sökte jag på tidskrifter via Örebro Universitet och då på 

variationsteori samt Learning Study då Learning Study har variationsteorin som grund, vilka 

även utgjordes av material från författarnas referenslistor.   

 

3.2 Inkludering och elevsyn 

Den tidigare forskningen som jag har hittat är bland annat synen på elever som en viktig del av 

undervisningen. Den beskrivna synen på eleverna blir på så sätt tätt sammankopplat med 

inkluderings begrepp och där elever som inte uppfyller kriterierna för specifika diagnoser, men 

som behöver extra anpassningar.  Det finns en så kallad grå zon mellan olika synsätt och 

discipliner, där den medicinska och den psykiatriska dominerar i synen på de elever som 

behöver mycket stöd i skolan. Problematiken kan innebära sociala anpassningssvårigheter, 

överaktivitet och/eller koncentrationssvårigheter. Denna problematik lyftes fram redan på 
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1960-talet, men då utan medicinska diagnoserna som karaktäriserar skolan idag för att ge stöd 

till elever. Den ökade mångfalden bland barn och elever i förskolan och i skolan idag har en 

utmaning att möta alla barns specifika behov inom en inkluderande utbildning (Hellblom-

Thibblin , 2018). 

 

Även Peder Haug (2017) anser att ur ett värdeperspektiv bör inkluderande utbildning beröra 

alla elever med ett specialpedagogik tankesätt och inte enbart elever med funktionsnedsättning. 

Idag gåt det inte heller att betrakta undervisningsmetoden som isolerad från syftet med 

utbildningen. Diskussion om en framgångsrik skolgång måste därför börja med frågan om vad 

som ska uppnås. För det svenska sammanhanget bör skolor i allmänhet, inklusive de speciella 

skolformerna, för elever med intellektuella funktionshinder, utgöras av ett stort antal 

frågeställningar. Förutom att eleverna skall få kunskap inom olika innehållsområden ska 

eleverna också vara väl förberedda för demokratiaspekter samt olika värderingar. Men även 

lärares kompetens i att utveckla en inkluderande verksamhet måste förtydligas så att alla elever 

få ta del av en inkluderande utbildning (Haug,2017). 

    

3.3 Tillgänglighet 

Helena Andersson (2017) har i sin studie tittat på de svårigheter som kan uppstå i olika 

lärsituationer och hur skolan ska kunna hantera dessa så att ansvaret inte läggs på den enskilde 

eleven.  I våra styrdokument läggs stor vikt vid att låta eleverna påverka skolans arbete genom 

att vara delaktiga.    Men de sjunkande skolresultaten i Sverige är oroande och kräver mer än 

delaktighet och här krävs nya sätt att tänka kring hur skolor ska organiseras och hur kunskap 

kan konstruera för att nå fler elever (Andersson, 2017).  

 

Ett lärares perspektiv vad gäller en inkluderande undervisning framträder i Elaine Kotte (2017)   

studie. Lärarens arbete är mångsidigt och där hänsyn måste tas till flera aspekter där det inte 

enbart handlar om ren kunskapsutveckling utan även om åtgärder som skapar goda 

förutsättningar för ett bra lärande. Samtidigt så möts lärare av komplicerade situationer där 

elever har olika förutsättningar för sitt lärande och på så sätt även olika förståelser av 

undervisningens innehåll.  Detta krockar då med lärarens arbetsuppgifter, självständiga elever 

samt elever som är i behov av stöd.  Hennes studie visar även på att en framgångsrik 

inkluderande undervisning bygger på att lärarna arbetar utifrån en kombination av en 

demokratisk förståelse av inkluderings begrepp och en positiv uppfattning om inkluderande 
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undervisning, en differentiering i undervisningen med en kollegial samverkan samt kunskap 

om specialpedagogik. Vidare tillkommer lektionsplaneringar vilket bör tar avstamp i elevernas 

olikhet i lärandet, didaktiska verktyg för att kunna tillgodose elevernas behov samt mer tid för 

att hinna kommunicera enskilt med alla elever.  Föreliggande studie bidrar således med kunskap 

för lärares möjlighet att vara en lärare för samtliga elever, oavsett deras förmågor (Kotte, 2017). 

 

3.4 Lärande teorier 

Johan Öhman (2014) är av den åsikten att det har skett en ökad styrning av skolan som påverkar 

de didaktiska valen som lärare gör.  Men det handlar dock fortfarande om arbetssätt, val av 

innehåll samt arbetsform, de pedagogiska och didaktiska val som lärare gör i sin verksamhet.         

“Lärandets mål” är idag ett centralt begrepp inom skolan och där lärandemålen skall klargöras 

för eleverna och föräldrarna om vad som skall uppnås i dagens skola. Samtidigt skall den 

resultatbaserad undervisning, ge läraren en frihet att själv välja vad som skall läras och hur det 

skall läras, den didaktiska och pedagogiska strukturen i undervisningen.  

 

Idag finns flera lärande teorier beskrivna inom forskningen men dock fattas det studier om hur 

elevers i behov av stöd i olika former kan få en undervisning som leder till ett lärande syftet 

med att lära eleverna handlar således inte bara om att tala om vad eleverna ska göra eller hur de 

ska tänka utan snarare om att kunna utveckla sin förmåga till lärande. På så sätt blir det viktigt 

för läraren att studera lärandets objekt (det som lärare vill att eleverna skall lära) och då studera 

vad eleverna kan innan undervisningen och därefter synliggöra de så kallade kritiska aspekterna 

för att fylla glappet mellan den traditionella undervisningen och om lärandets karaktär mer 

kunde göra lärarna mer medvetna om vad de skulle undervisa samt bli medveten om de interna 

och yttre horisonterna vilket kan förändra lärarnas uppfattning om vad syftet med 

undervisningen innebär i klassrummet (Kullberg, Mårtensson och Runesson 2015).  

 

Begreppet lärande blir centralt för att förstå undervisning. Utan en allt för stor fördjupning i 

begreppet lärande utgår jag från några metaforer för olika lärandeperspektiv, det vill säga det 

konstruktivistiska och det sociokulturella perspektiven. Dessa två har/är de mest förekomna 

inom undervisningen av de naturvetenskapliga ämnena (Emanuelsson, 2001). Här presenteras 

även ett konstituerande perspektiv, vilket inte har förekommit inom 

naturvetenskapsundervisningen i samma utsträckning som de två övriga 
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Figur 1: Emanuelsson (2001 s. 27). 

 

Det centrala för konstruktivismen är att individen själv, den lärande, konstruerar sin kunskap. 

Världen ses inte som en återskapad verklighet utan snarare som en representation, där den 

lärande inte har tillgång till den direkta världen förutom genom den egna erfarenheten. Piagets 

stod under 1970-talet i centrum för dessa teorier och för undervisningen i skolan inklusive den 

naturvetenskapliga. Den kognitiva konstruktivistiska traditionen ser lärandet som en aktiv 

process.  Människan själv kan skapa en mening utifrån ny informationen, som han eller hon 

möter i samspelet med den redan förvärvade förkunskapen (Emanuelsson, 2001)..    

 

Den sociokulturella teorin kom att dominera den naturvetenskapsundervisningen med ursprung 

från Vygotskijs teorier om lärande. Det sociokulturella perspektivet kan i grunden liknas vid 
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konstruktivismen men tillför även ett sociokulturellt perspektiv vars grundtankar är att en 

utveckling och lärande sker, när människor interagerar och kommunicerar med varandra. Det 

sociokulturella synsättet präglas av samarbete mellan människor och därmed kan lärandet alltså 

inte enbart begränsas till klassrummet. Fokus ligger på människans sociala omvärld, där läraren 

får en handledande roll (Emanuelsson, 2001). Lärarens roll blev att ifrågasätta elevernas tankar, 

tankar som grundade sig i elevernas vardagskunskaper, främst inom 

naturvetenskapsundervisningen som så kallade misconceptions.  Det här krävde en förändring 

av elevernas förståelse av de naturvetenskapliga begreppen, en begreppsförändring, conceptual 

change.  Den begreppsförståelsen som eftersträvades var en förmåga till att kunna 

omstrukturera och assimilera begreppsförändringen för att på så sätt nå en mer vetenskaplig 

kunskap (Schoultz, 2002; Duit & Treagust, 2008).  Påpekas bör dock att de kognitiva 

konstruktivistiska och sociokulturella teorierna förekommer parallellt idag och  på så sätt 

berikar varandras innebörder på ett eller annat sätt (Lidar, 2010). 

 

3.4.1 Elevers lärande enligt variationsteorin 

Att lära sig något som utgår från ett teoretiskt perspektiv kan ses som en förändring i att uppleva 

något, alltså hur vårt lärande gör oss medvetna om de aspekter vi möter. Hur vi upplever något 

har att göra med vilka aspekter vi märker och bli medveten om. Uppleva något på ett nytt sätt 

innebär att nya aspekter eller relationer mellan aspekterna och som vi inte har upplevt sedan 

tidigare. Det är variationen av dessa aspekter vi måste uppleva för att lära oss. Som exempel så 

måste ett barn som ska lära sig begreppet vad begreppet lång är, måste det först ha upplevt olika 

längder, en variation (en kontrast) av dessa. För att förstå ett begrepp (ett lär objekt) på ett visst 

sätt, är det därför det finns vissa aspekter som är nödvändiga för att urskilja. För att hjälpa 

eleven måste läraren överväga vad de kritiska aspekterna (aspekter som är nödvändiga men 

ännu inte urskilda) är och hur man aktiverar eleverna till att urskilja dessa. Frågor som: Vilka 

aspekter av innehållet ska presenteras samtidigt? Vad ska visas i en följd? Vilka aspekter bör 

varieras och vilka aspekter bör vara invariant? (Kullberg, Runesson, Marton, Vikström, 

Nilsson, Mårtensson & Häggström, 2016).  

Eva Nyberg samt Mona Holmqvist Olander (2015) hävdade genom sin forskning att 

inlärningsteorier ofta beskriver och utgörs av olika villkor för lärande. Som exempel kan en 

teori påstå att lärande sker genom en interaktion mellan människor eller som en intern 

konstruktion av individen själv, eller genom en kombination av båda. Dessa teorier erbjuder 

emellertid inte explicit någon vägledning till hur teorierna används i praktiken, här handlar det 
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inte om det är för elever i behov av extra stöd utan om alla elever oavsett om det ligger en 

funktionsnedsättning eller inte bakom. Variationsteori däremot bygger på fenomenets 

forskningsfält, som härrörde från 1970-talet och fenomenografin, vilket är avsett till att studera 

kvalitativt olika sätt att uppleva samma fenomen. Variationsteori är således användbart för att 

analysera vad som krävs för att lära sig något. Den kan även användas som vägledning i 

lektionsplanering enligt Nyberg och Holmqvist Olander (ibid).     

 

Vi kan inte lära oss när vi inte vet vad vi måste lära oss, själva förmågan att lära sig och 

attityderna till ett lärande är därför centralt. Vi måste helt enkelt lära oss hur vi ska uppleva 

varje fenomen och hur vi i varje situation, kan urskilja vissa aspekter.  Om varje aspekt kan 

urskiljas och fokuseras på samma gång, så skulle allt upplevas på exakt samma sätt. Men endast 

ett begränsat antal aspekter kan urskiljas och fokuseras på samtidigt.  För att detta ska kunna 

ske behöver lärare tänka på från början att eleverna erbjuds att identifiera kritiska aspekter i en 

dialog baserad på eleverna egna tankar om lärandesobjektet (Holmqvist, Gustavsson & 

Wernberg, 2007). 

 

3.4.2 Elever med behov av stöd i lärandet 

Mycket få studier och artiklar har be forskat lärandet i relation till elever med speciella behov. 

Mona Holmqvist (2009) har dock studerarat inlärning hos elever med autism i åldrarna 7 – 15 

år och Cecilia Björklund (2012) har tittat på hur barn i förskoleålder med speciella behov lär 

sig en matematisk förståelse. Hos elever med autism visade det sig att variationsteorin var 

kraftfull både i analysen och planeringen av inlärningsaktiviteterna. Resultatet av studien visade 

också på möjliga kopplingar mellan olika antaganden om funktionerna av autism. Detta anser 

Holmqvist (ibid) måste vidareutvecklas då det är värt att tänka på för dessa individer eftersom 

de visar på ett extremt atomistiskt sätt att organisera sina upplevelser i miljön. Här kan 

variationsteorin i sättet att belysa vad som skall läras, eftersom det för dessa elever finns en 

problematik då det är svårt att utveckla en teori som behandlar sinnet eller intersubjektivitet. 

 

Camilla Björklund (2012) har i sin forskning studerat barn i förskolan men främst mellan 1–3 

års ålder.  Fokusintresse i studien var en granskning av användningen av manipulerande 

föremål, till exempel klossar eller små djurfigurer.    Begreppen storlek och begreppen "stora" 

och "små" erbjuds som autentiska exempel och analyseras i termer av variationsteorin för 

lärande. De viktigaste resultaten är att matematikinlärning i tidig ålder kommer att dra nytta av 

en större uppmärksamhet på hur lärare kan göra med användning av specifika objekt för vissa 
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pedagogiska ändamål. Analys avslöjar även en nödvändighet att vara uppmärksam på hur 

aspekterna av vad lärande objektet kan vara och upptäckt av barnen. Med tanke på att färre 

funktioner erbjuder mer lärandemöjligheter blir lärarens roll mer guidande då det anses vara 

väsentlig att stödja barnens kritiska handling genom både verbala och visuella medier.  De barn 

som deltog i denna inlärningssituation har alla olika erfarenheter tillsammans i en 

inlärningsstudio med en lärare som arbetar med ett- och tvååringar. Fokusintresse är en 

granskning av användningen av manipulerande föremål, som härrör från observationer av en 

lärares och barns användning av och svar på användningen av olika objekt möjligheter. Lärarens 

roll som guide anses dock vara väsentlig i att stödja barnens kritiska handling genom både 

verbala och visuella medier. De barn som förekom denna inlärningssituation har alla olika 

erfarenheter och inlärnings problematik (Björklund, 2012)-.  

 

Avslutningsvis kan påpekas att fenomenografi kan ses ur ett pedagogiskt perspektiv, där den 

lärande förändrar sitt erfarande av det specifika fenomenet på ett nytt sätt. Ur ett didaktiskt 

perspektiv är fenemenografi ett sätt att beskriva undervisningens innehåll och behandlingen av 

det som ses som en enhet, där utgångspunkten alltid är innehållsligt relaterad till ett specifikt 

undervisningsinnehåll. Det här innefattas av de didaktiska vad- och hur aspekter. Den 

fenomenografiska synen är att det finns en variation i sättet att erfara något, där variationsteorin 

utvecklas till att se hur urskiljandet av de kritiska aspekterna av ett lärandeobjekt beror av 

erfarandet av variation och hur ett lärande kan ske (Kroksmark, 1987). 

 

Sammanfattning: 

Det finns en avsaknad i tidigare forskning om tillgängligt lärande i en inkluderande skola i 

relationen mellan lärande och undervisning.  Tidigare forskning belyser en tillgänglig lärmiljö 

för elever med NPF, AST eller andra funktionsvariationer. Dock fann jag två forskningsprojekt 

inom variationsteorin vilka behandlar lärandet hos elever med autism men också hos barn i den 

tidiga förskolan. Fenomenografi studerar hur människan uppfattar fenomen på skilda sätt och 

där Variationsteorin utgår från fenomenografin men är mer inriktad mot lärandeprocessen.    
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4 Metodologisk ansats 

Här presenteras fenomenografi samt variationsteorin som forskningsansats. Tillsammans med 

begreppen erfara, medvetande, urskilja, lärandeobjekt och kritiska aspekter.  

 

4.1 Fenomenografi  

Genom den fenomenografiska forskningsansatsen har det gjorts ett försök till att kartlägga och 

beskriva variationer i sättet att erfara olika fenomen (Marton, 1995). I den här studien har 

fenomenografi använd för att kartlägga eleverna i olika beskrivningskategorier vid 

intervjusamtalen. Forskningsansatsen vill begränsa och beskriva de skilda sätt ett fenomen kan 

erfaras på men också genom att beskriva den interna relationen mellan dessa sätt, vilket 

presenteras kort i resultatavsnittet.   Valet av fenomenografi som forskningsansats var ett sätt 

för mig att kunna beskriva elevernas skilda uppfattningar om växthuseffekten före och efter 

undervisningen.  

 

Det vi lär oss, lärandeobjektet, består av två delar enligt fenomenografin, det direkta och det 

indirekta.  Det direkta objektet, är det innehåll vi ska lära och det indirekta objektet är de 

förmågor den lärande skall utveckla genom lärandeakten.  I den här studien innebär det direkta 

lärandeobjektet det som lärs ut, växthuseffekten. Det indirekta är det som eleverna ska förstå 

för att koppla samman orsakerna med dess verkan. Att lära sig något medför på så sätt att vi 

kan röra oss mellan delarna och helheten, mellan det som redan är känt om växthuseffekten och 

det som är nytt, orsakerna till konsekvenserna.  Detta innebär också att det som eleverna kan 

urskilja av det specifika fenomenet är det som gör fenomenet synligt för dem (Marton & Booth, 

1997; Marton & Booth, 2000).   

 

Den fenomenografiska forskningsansatsen är icke-dualistisk, där människans erfarenheter 

anses vara intimt relaterade till människan själv och hennes omvärld. Det innebär att ur ett icke-

dualistiskt perspektiv så finns det en relation mellan individen och företeelser i omvärlden, 

vilket innebär att världen vi lever i inte kan ses som två skilda världar, en subjektiv värld och 

en objektiv värld. Världen vi lever och befinner oss i är på samma gång både subjektiv och 

objektiv enligt fenomenografin. Däremot uppfattas världen och erfars på skilda sätt beroende 

på vad vi människor tidigare har erfarit av ett specifikt fenomen. Ett fenomen är uppbyggt av 

olika aspekter, där människans uppfattning av dessa aspekter kan förändras beroende på vad 



19 

 

varje människa har kapacitet att kunna urskilja.  Varje enskilt fenomen har därför ett antal 

aspekter, där dock endast ett avgränsat antal av dessa aspekter kan urskiljas samtidigt hos en 

och samma människa. Det innebär också att ett fenomen kan uppfattas på flera sätt beroende av 

vad som kan urskiljas och vad som är fokuserat hos den enskilda individen. På så sätt 

uppkommer kvalitativa skillnader i förståelsen av det specifika fenomenet, som inom 

fenomenografin beskrivs som kritiska skillnader i sättet att förstå ett fenomen (Alexandersson, 

1994; Kroksmark, 2007; Pang, 2003; Linder & Marshall, 2003; Marton & Booth, 1997, 2000).  

   

4.2 Variationsteorin 

Variationsteorin har utvecklats från fenoemenografi och beskriver hur kritiska aspekter av ett 

lärandeobjekt är beroende av en variation för att kunna urskiljas och erfaras. Variationsteorin 

utgår från de erfarenheter som har givits inom den fenomenografiska forskningsansatsen och 

då genom att skriva fram vissa för lärandet nödvändiga villkor.   Att lära något nytt innebär att 

förstå något på ett nytt sätt, att kunna urskilja nya aspekter, vilket förutsätter en variation av de 

aspekter som är kritiska. Lärandet förknippas med en förändring i urskiljning, vilket innebär en 

förändring av den eller de aspekter som står i fokus. Om de kritiska aspekterna urskiljs ger detta 

en effektiv inlärning (Bowden & Marton, 1998; Marton & Booth, 1997; Emanuelsson, 2001; 

Marton & Morris, 2002; Pang, 2003; Marton, Runesson & Tsui, 2004). 

 

Begrepp som urskiljning, variation och simultanitet är centrala begrepp inom variationsteorin. 

För att människan skall kunna urskilja något på ett visst sätt krävs en variation, men det finns 

ingen variation utan simultanitet och inte heller simultanitet utan urskiljning Om vi till exempel 

ska erfara vad en stol är så måste vi kunna urskilja stolen från en pall. Både pallen och stolen 

kan ha olika antal ben och skilda utseende vad gäller form och färg, men det som skiljer pallen 

från stolen är att en pall saknar stolsrygg. Det är därför stolsryggen som måste urskilja för att 

förstå att det är en stol och inte en pall (Marton & Booth, 1997; Pang, 2003; Wernberg, 2009).   

 

Enligt Lars-Owe Dahlgren och Kristina Johansson (2009) skapas aspekter av en viss situation 

en innebörd och i sin tur simultant om den uppfattas i en relation till andra kritiska aspekterna. 

Att kunna urskilja något innebär en variation, inte en variation i arbetssätt, utan istället en 

variation i det som vi tidigare har tagit för givet plötsligt kan ses på nya sätt. Att lära sig något 
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innebär på så sätt att kunna röra sig mellan delar och helhet, mellan det som är välbekant och 

det som är nytt.    

 

4.2.1 Kritiska aspekter 

Elevers skilda sätt att förstå ett fenomen blir ett pedagogiskt verktyg och enligt min åsikt en 

nödvändighet för att skapa en förståelse för det avsedda lärandeobjektet. Det här är även viktigt 

för elever i behov av stöd och då inom specialpedagogikens ramar. Ett lärande enligt 

variationsteorin, kan göras möjligt när ett fenomens kritiska aspekter synliggörs och urskiljs så 

att alla elever kan möta ett tillgängligt lärande. För att studera vad som är möjligt att lära i en 

undervisningssituation utifrån en variationsteoretisk utgångspunkt, ska uppmärksamheten 

riktas mot vilka aspekter av lärandeobjektet som varierar och vilka som är invariant.  Alla 

aspekter av ett fenomen kan inte urskiljas och fokuseras på samtidigt, eftersom människor 

urskiljer olika aspekter av samma fenomen och uppfattar dessa på skilda sätt (Marton & Booth, 

1997; Runesson, 1999; Marton, Runesson & Tsui, 2004; Holmqvist, 2006).     

 

4.2.2 Lärandeobjekt 

Lärandets objekt är det som är mest betydelsefullt inom variationsteorin, och betecknar en 

förmåga till att göra någonting med något. Lärandets objekt består av ett direkt och ett indirekt 

objekt.  Det direkta lärandeobjektet är det som ska läras och det indirekta är på vilket sätt det 

skall förstås. De direkta och indirekta objekten kan inte förekomma utan varandra, eftersom de 

är aspekter av samma lärandeobjekt. I undervisningssituationen riktas elevens uppmärksamhet 

mot lärandets objekt, medan lärarens uppmärksamhet behöver riktas både mot lärandets objekt 

och hur elever försöker lösa olika problem.   

Inom variationsteorin har lärandeobjekts tre former: 

• Det erfarna lärandeobjektet, är de kunskaper eleverna har erfarit sedan tidigare, eller 

det som erfars efter ett undervisningstillfälle  

• Det intentionella lärandeobjektet, det avsedda lärandeobjektet, är de förmågor eller 

kunskaper som läraren avser att utveckla hos eleverna.  

• Det iscensatta lärandeobjektet, är det som eleverna hade en möjlighet att lära utifrån det 

som kunde konstitueras i interaktionen mellan läraren och eleverna. Det kan dock vara 

så att eleverna inte alltid lär det som eftersträvas. Det kan innebära att de kritiska 
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aspekterna för lärandet i det iscensatta lärandeobjektet inte har synliggjorts tillräckligt 

(Marton, Runesson & Tsui, 2004). 

 

Det är i det iscensatta lärandeobjektet som mönster eller dimensioner av variation kan studeras 

och då utifrån i hur ett lärandeobjekt behandlas i undervisningen.  Det finns ett tydligt 

förhållande mellan de skilda lärandeobjekten (Häggström 2008). Som framgår av bilden 

överlappar de delvis alltid varandra på grund av att enbart vissa delar av det planerade, upplevda 

och iscensatta lärandeobjektet kommer att ingå i en undervisningssituation. Inom en idealisk 

lärandesituation överlappar objekten varandra allt mer, vilket innebär en större möjlighet till ett 

lärande sker enligt Häggström (ibid.).    

  

            

 Figur 2; Lärandeobjekt, Johan Häggström (2008) s. 54 

 

4.2.3 Variationsmönster 

De aspekter av innehållet i undervisningen som läraren bör rikta elevernas medvetande mot är 

de som är kritiska för elevernas lärande. Genom att variera vissa aspekter av innehållet samt 

hålla andra invariant kan lärare hjälpa eleverna att fokusera på lärandeobjektets kritiska aspekter 

och på så sätt göra dessa tydliga och möjliga att urskilja (Marton & Booth, 1997: Marton & 

Trigwell, 2000). Ference Marton, Ulla Runesson och Amy B.M Tsui, (2004) beskriver fyra 

olika variationsmönster. Dessa beskrivs nedan och med tolkning från Anna Wernbergs studie 

(2009). Det är dessa mönster av variation jag har sökt efter i undervisningssituationerna.    

• Kontrast    

En kontrast utgör en nödvändighet för att kunna urskilja något och därmed ett lärande.  

Wernberg (2009) exemplifierar detta med att, för att kunna förstå vad en trubbig vinkel är måste 

man också förstå vad den inte är. 

 

• Generalisering     

  

 

Avsedda  
lärandeobjekt 

Iscensatta 
lärandeobjekt 

Erfarna 
lärandeobjekt 
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Wernberg (ibid.) beskriver det med att förstå en triangels form, så måste man erfara olika former 

av trianglar, spetsvinklig, rätvinklig, trubbvinklig och liksidig och på så sätt urskilja dessa från 

egenskaper hos triangeln som är irrelevanta, exempelvis färgen. 

• Separation   

Om två aspekter skulle varierar parallellt med varandra, kan inte dessa aspekter urskiljas. Ett 

exempel som Wernberg (ibid.) beskriver och som möjliggör elevers förståelse för skillnaden 

mellan area och omkrets, är att låta arean vara invariant men där omkretsen varieras. 

• Fusion  

Finns det flera kritiska aspekter, som den lärande har att ta hänsyn till samtidigt, så måste dessa 

också upplevas samtidigt. I vardagen är det sällan som bara en aspekt av något varierar som en 

i taget. Fusion innebär till exempel att elever måste kunna omvandla ett tusental, tre hundratal, 

fyra tiotal och fem ental till talet 1342, vilket kräver att eleven måste förstå de separata delarna 

i positionssystemet. De måste samtidigt kunna gå från delarna till helheten enligt Wernberg 

(ibid.). 

 

En allt för stor variation kan dock hindra möjligheter till urskiljning av de specifika aspekterna.  

Det krävs därför en balans mellan det som hålls invariant och det som varieras. Undervisning 

ska inte förstås som en orsak till lärande, utan snarade något som möjliggör ett lärande, där 

varje lektion är en interaktion mellan läraren och varje enskild elev i klassrummet. Genom att 

studera det som sker i undervisningen, det iscensatta lärandeobjektet, vilket jag har försökt att 

göra, går det att dra slutsatser om vilka möjligheter det finns för ett lärande av det specifika 

lärandeobjektet (Marton, Runesson, & Tsui, 2004; Marton & Pang, 2005; 2006). Genom att 

analysera det iscensatta lärandeobjektet går det alltså att studera vilka begränsningar och 

möjligheter det finns för att utveckla en viss förmåga hos eleverna, vilket också påverkar alla 

eleverna i skolan, oavsett funktionsnedsättning eller inte. Men enligt min egen åsikt är detta 

tankesätt eller arbetssätt allt viktigare i en likvärdig skola med ett tillgängligt lärande.  

 

Sammanfattning: 

Den metodologiska ansatsen för det här arbetet är från den sedan tidigare studien, den 

fenomenografiska forskningsansatsen. Här beskrivs fenomeografins syn på vad som kan göras 

möjligt att erfara för studerande samt hur detta kan erfaras. Därefter beskrivs variationsteorin 
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med de mönster av variation som behövs för att ett lärande skall kunna ske, kontrast, 

generalisering, separation samt fusion. 
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5 Metod 

Under metodavsnittet presenteras val av metods, urval, tillvägagångsätt, datainsamling, analys 

med stöd av feneomenografi och variationsteori, giltighet samt etiska ställningstaganden.   

 

5.1 Metodval 

Den här studiens bakgrund är hämtad från en tidigare studie från en forskarskola vid Linköpings 

Universitet vilken avslutades 2012. Studien har aldrig tidigare publicerats, där slutsatsen idag 

samt studiens resultat riktar sig mot det specialpedagogiska fältet och elevernas lärande än 

enbart undervisning i de naturvetenskapliga ämnena.   Intresset har på så sätt riktat sig mot att 

se vad en grupp elever kan och erbjuds att lära i fyra undervisningssituationer som handlar om 

växthuseffekten. Den kvalitativa ansatsen i undersökningen har inneburit att studera hur olika 

varianter av växthuseffekten kan förstås och hur innebörden av dessa kan förstås. Det empiriska 

materialet är i första hand hämtat från intervjuer med elever samt observationer i klassrummet 

under fyra lektionstillfällen. Två intervjuer har gjorts med varje elev, en före och en efter 

undervisningsmomentens slut. Klassrumsobservationer gjordes med stöd av videoinspelning 

för att kunna studera det iscensatta lärandeobjektet. Intresset har inte legat i den enskilde 

lärarens sätt att undervisa. Utgångspunkten har i stället varit att se elevernas skilda erfarande 

före undervisningen, vad de erbjuds att lära, samt vad eleverna har kunnat urskilja från 

undervisningen om växthuseffektens orsaker och verkan. 

 

5.2 Urval 

Under den tid som studien genomfördes fanns två gymnasiekurser, Naturvetenskap A och B. 

A-kursen var obligatorisk för alla gymnasieprogram och var ett kärnämne. Övriga kurser med 

naturvetenskaplig inriktning var antingen obligatoriska beroende på gymnasieprogram eller 

valbara beroende på programinriktning. Naturkunskap A kunde läsas under det första eller sista 

året på gymnasiet beroende på gymnasieprogram. I nuläget finns liknade kurs som heter 

Naturkunskap 1a med liknande innehåll.  

 

Det empiriska materialet är i första hand klassrumsobservationer vilka gjordes med stöd av 

videoinspelning.  För att kunna studera det iscensatta lärandeobjektet, det som läraren 

undervisar om var det viktigt att få ta del av det som hände i klassrummet, vilket skedde genom 

videoinspelning samt ljudupptagning.   Urvalet av skola utgick från en förfrågan som skickades 
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till flera rektorer på olika gymnasieskolor, med en förfrågan om det fanns lärare som skulle 

undervisa om växthuseffekten. Då frågan ställdes under vårterminen visade det sig att flera 

lärare redan hade undervisat om växthuseffekten under tidigare terminer eller skulle påbörja 

undervisningen under en annan termin. Slutligen togs kontakt med en lärare som skulle påbörja 

undervisa om växthuseffekten och som gav sitt medgivande till att delta i studien.   Påpekas bör 

återigen, att intresset inte har legat i den enskilde lärarens sätt att undervisa, utan vad som har 

gjorts tillgängligt för eleverna att lära.  

 

Rektor, lärare och elever var alla positiva till studien. Intervjuer gjordes med 12 av totalt 24 

elever. Eleverna fick först beskriva sina kunskaper om vad växthuseffekten var samt vilka 

effekter eller konsekvenser detta kan få för jorden.  Urvalet av de 12 eleverna av de totalt 24 

elever utgjordes av skillnader i svaren, samt stöttning och råd från min dåvarande handledare. 

Läraren och alla elever fick information om studiens innehåll, etiska förhållningssätt samt 

tillvägagångssätt och därmed en valfrihet att delta i studien eller avstå från deltagande. 

Medgivande till att delta eller inte skedde muntligt efter en förfrågan. Alla elever var över 18 

år, förutom en av eleverna som ville delta i studien. Här skickades en förfrågan till elevens 

föräldrar innan studien påbörjades.  

  

5.3 Datainsamling 

Lektionerna spelades in med en videokamera placerad längst bak i mitten av klassrummet, där 

det gick att få en tydlig överblick över hela klassrummet. Detta material transkriberades av ett 

företag som var vana vid att transkribera denna typ av material.  I resultatdelen är det 

transkriberande materialet skrivit utan dialekt men lektionsmaterialet i resultatdelen utgörs även 

av gester och övriga händelser i klassrummet.  

  

Det fanns en möjlighet till att gå in och titta på det inspelade materialet för att på så sätt se vad 

som har skett i klassrummet utöver vad som finns i det transkriberade materialet.  Upplägget på 

undervisningen utgick helt från läraren själv utan någon som helst inblandning från mig.  Innan 

undervisningen startade fick dock läraren ta del av frågan och elevernas svar.    Mitt syfte med 

studien var som tidigare har påpekats att se hur elever har erfarit växthuseffekten före och efter 

undervisningsmomentet och hur begreppet växthuseffekten behandlades i undervisningen samt 

om eleverna har kunnat urskilja begreppet växthuseffektens orsaker och verkan. Jag valde att 
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inte påverka valet av vare sig metod, upplägg eller en mer ingående presentation av elevsvaren 

utifrån frågeformuläret, eftersom det inte var lärarens val av lärandeobjekt som skulle studeras. 

 

5.4 Analys med stöd från fenomenografi 

Avgränsning har skett vad gäller det som är centralt och som står i fokus för studien, d.v.s. 

elevernas beskrivning av växthuseffekten före och efter undervisning i området. Genom att 

använda den fenomenografiska forskningsansatsen i analysen har innebörden i elevernas 

beskrivningar kunnat förstås. Enligt denna forskningsansats har varje enskilt fenomen ett antal 

aspekter och att endast ett avgränsat antal av dessa aspekter kan urskiljas samtidigt. Det innebär 

att ett fenomen kan uppfattas på flera olika sätt beroende av vad som kan urskiljas och vad som 

är fokuserat hos den enskilda individen.  Syftet med forskningsansatsen blir då att beskriva 

variationer i sättet att erfara ett fenomen vilket jag har utnyttjat i min analys av elevintervjuerna. 

Med det här som utgångspunkt har jag även fördjupat mig i tidigare forskning om vad elever 

tidigare har erfarit av växthuseffekten, för att på så sätt få en inblick i hur elever har beskrivit 

begreppet växthuseffekten och dess förstärkning.   

  

Den fenomeografiska arbetsprocessen följer ett visst mönster för att kunna avgränsa ett speciellt 

fenomen i omvärlden, i den här studien elevernas beskrivningar av växthuseffekten.  När dessa 

specifika företeelser har avskilts genom intervjuerna, så analyserades elevernas erfarande före 

undervisningen samt efter undervisningen, vilket därefter samordnades i olika 

beskrivningskategorier. Avsikten med den här formen av bearbetningen var att finna kvalitativt 

skilda sätt att förstå det specifika fenomenet, det vill säga hur det kan beskrivas och gestaltas. 

Urvalsförfarandet bestod alltså inte i att se hur stor del av eleverna, som har erfarit 

växthuseffekten på ett visst, sätt utan istället att få fram variationen i deras erfara. Utifrån det 

här samt att det föreligger ett krav på en variationsbredd, hand plockades elever för studien 

utifrån vad de tidigare erfarit. Eleverna sammanfördes därefter i fyra olika 

beskrivningskategorier A, B, C och D.   

 

Studiens frågeställningar i intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär, eftersom frågan 

om växthuseffekten omfattades av en flexibilitet beroende på hur eleverna svarade.  

Frågeställningen var: 

• Kan du beskriva vad växthuseffekten/förstärkningen är? 
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• Vilka konsekvenser får detta på jorden? 

Det har inte handlat om att eleverna ska ge rätta svar, utan frågorna skulle istället leda till att ge 

en skildring av elevernas varierande erfarande. I detta sammanhang hade jag inte försökt att 

påverka elevernas svar och inte heller försökt att pressa fram elevernas svar.   

 

Tolkningen av intervjuerna delades in i fyra faser med olika syften. I den en första fasen 

handlade det om att hitta ett helhetsintryck genom att bekanta sig med själva intervjumaterialet. 

Genomläsning och bearbetning av materialet struktureras därefter upp för att hitta kvalitativa 

skillnader i sättet att beskriva fenomen växthuseffekten. Den andra fasen innebar att hitta 

likheter och skillnader i elevernas beskrivningar. Uppfattningar av en mer allmän karaktär var 

inte av intresse och rensades därför bort. Det här gjordes genom flera genomläsningar av 

materialet samt med stöd av mina dåvarande handledare.   

 

Därefter skedde en kategorisering av uppfattningarna i olika beskrivningskategorier. 

Sammanställningen av kategorier blev på så sätt hierarkiskt uppbyggda men också relaterade 

till varandra i och med att det är skilda uppfattningar av ett och samma innehåll. I det här fallet 

kunde elevernas skilda erfarande ur ett inlärningsperspektiv liknas vid skilda former av 

kunnande.  Elevernas skilda erfarande kan ses ur ett inlärningsperspektiv utifrån den 

fenomenografiska synen på inlärning, pedagogiskt kritiska skillnader.  

 

De kritiska skillnaderna har gestaltats i fyra skilda beskrivningskategorier. Påpekas bör att 

erfarande inte rangordnas utifrån att en är viktigare än den andra. De kritiska skillnaderna i 

erfarande utgår istället från de olika sätten av att en förändring av erfarandet skall kunna ske. 

Dessa förändringar är nödvändiga för att eleverna skall kunna nå ett mer komplext erfarande 

utifrån en pedagogisk synvinkel. 

 

5.4.1 Analys med stöd av variationsteorin 

Genom att studera de uppkomna undervisningssituationerna gick det att analysera vilka mönster 

av variation som framträdde i undervisningen: Kontrast, generalisering, separation och fusion. 

Begreppet växthuseffekten inbegriper flera skilda begrepp, vilka behöver förstås för att kunna 

förstå dess effekter.  Det här tolkar jag som en viktig anledning att utnyttja variationsteorin som 

ett verktyg för att studera vad eleverna har haft möjlighet att lära. Den ger även en möjlighet att 
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analysera elevers kunskapsutveckling samt att göra en jämförelse mellan vad de har erfarit före 

och efter ett undervisningsmoment. Ett dilemma i den här studien är att lärandeobjektet, 

förståelsen av växthuseffekten är min, inte lärarens. Läraren kan mycket väl ha haft ett annat 

lärandeobjekt, där min förfrågan till läraren enbart var om växthuseffektens orsaker och verkan 

skulle ingå i undervisningen, inte om lärandeobjektet. Med hänsyn till vad eleverna svarade 

under den första intervjun gick det att urskilja kritiska skillnader i deras utsagor, vilket uttryckte 

en åtskillnad i de begrepp som ingår i förståelsen av växthuseffekten. 

   

5.5 Giltighet och trovärdighet  

All beskrivning av verkligheten är tolkningsbar, eftersom det alltid kan finnas något perspektiv 

bakom beskrivningen. Det innebär att vi alltid bär med oss vår egen förförståelse av 

verkligheten och att det är förförståelsen, som förändras i och med vår tolkning. Sedan tidigare 

finns det ett antal studier som tolkar elevers beskrivningar av växthuseffekten.  Det här medför 

att jag har utgått från en sedan tidigare känd missuppfattning, elevernas tolkningar och 

beskrivningar av vad växthuseffekten med dess förstärkning innebär. Den här studien utgörs av 

elevernas erfarna lärandeobjekt före och efter undervisningen samt det iscensatta 

lärandeobjektet, eftersom detta är tätt sammanflätat med elevernas erfarna lärandeobjekt.  Detta 

har inte tidigare studier undersökt, sambandet mellan undervisning och lärande.    

  

All beskrivning av verkligheten är tolkningsbar, eftersom det alltid finns något perspektiv 

bakom beskrivningen. Det innebär att vi alltid bär med oss vår förförståelse av verkligheten 

och att det är förförståelsen, som förändras i och med vår tolkning (Larsson, 1994). Sedan 

tidigare finns det ett antal studier som tolkar elevers beskrivningar av växthuseffekten.  Det 

här medför att jag har utgått från en sedan tidigare känd missuppfattning, elevernas tolkningar 

och beskrivningar av vad växthuseffekten med dess förstärkning innebär. Den här studien 

utgörs av elevernas erfarna lärandeobjekt före och efter undervisningen samt det iscensatta 

lärandeobjektet, eftersom detta är tätt sammanflätat med elevernas erfarna lärandeobjekt.     

  

Kerstin Göransson och Claes Nilholm (2009) har myntat begreppet smygrepresentativitet. De 

anser att urvalet ibland är implicit inom en del av den pedagogiska forskningen och att resultatet 

från studierna anges som generella slutsatser. Det är därför risk att felaktiga generaliseringar 

smygs in i texterna.  Detta omfattar inte fenomenografi, där generaliserbarheten inte handlar 
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om hur fördelningen av vad en andel av befolkningen anser eller hur en avgränsad del av 

befolkningen ser på saken (Alexandersson, 1994).  Istället är det varianter av erfarande av ett 

specifikt begrepp, växthuseffekten, som gestaltas.  Därmed är det inte sagt att en likvärdig 

studie med andra elever skulle kunna visa liknande resultat, eftersom det är elevernas erfarande 

som har eftersträvats. Varje enskild individ upplever ett fenomen på ett specifikt sätt, därför har 

mitt val varit att utgå från den fenomenografiska ansatsen och variationsteorin för att på så sätt 

kunna spegla en grupp elever och vad de har erfarit om växthuseffekten.  

    

5.6 Etiskt ställningstagande 

Studien har följt de då gällande forskningsetiska regler och riktlinjer som gällde för forskning 

inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsfältet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Regler och riktlinjer har konkretiserats under informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentiellkravet och nyttjandekravet. Före studien togs därför först kontakt med berörd 

rektor, lärare och därefter elever för att informera om studien samt få medgivande till 

deltagande i studien.  Lärare och eleverna informerades om studiens syfte, och berörda rektorer 

informerades om intervjuer och att videoinspelning skulle göras under lektionstid.  Skolans, 

elevernas och lärarens namn har tagits bort för att dessa inte skall kännas igen av utomstående 

eller av andra. Det kan finnas risk att resultatet kan tolkas kritiskt mot lärarens sätt att undervisa. 

Syftet har dock aldrig varit att peka ut några speciella elever eller att kritisera en enskild lärares 

undervisning utan att i stället ta till vara en unik undervisningssituation. Det här följer även idag 

Vetenskapsrådets etiska råd (2017). Då denna studie bygger på en annan studie vilken ej har 

varit och inte heller kommer att publiceras finns det ingen anledning till plagiat enligt det som 

finns beskrivit i Vetenskapsrådet (ibid) 

 

Sammanfattning: 

I detta stycke beskrivs valet av metod samt urvalet av elever och skola. Vidare beskrivs hur 

studien utgjordes av intervjuer samt videoinspelning av lektioner för att på så sätt kunna 

analysera forskningsresultatet. Här tas även upp de etiska aspekterna från den tidigare ej 

publicerade studien som då gällde och de etiska aspekter som idag gäller.  
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6 Resultat 

Här beskrivs det iscensatta lärande objektet utifrån fyra lektionstillfällen. Därefter presenteras 

elevernas kunskaper om begreppet växthuseffekten före undervisningen samt efter 

undervisningen i fem olika undervisningsexempel.  

 

6.1 Det iscensatta lärandeobjektet   

Det iscensatta lärandeobjektet, ”the enacted object of learning”, beskriver det eleverna ges och 

har en möjlighet till att urskilja under en lektion (Marton, Runesson & Tsui, 2004). Här handlar 

det om att se vad och hur eleverna kan tolka och förstå begreppet växthuseffekten utifrån vad 

de erbjuds att lära från undervisningen. 

  

Lärandeobjektets specifika aspekter presenteras utifrån de identifierade kritiska skillnaderna i 

sättet att förstå växthuseffekten och alltså inte som lektion nummer 1 och så vidare. 

Växthuseffekten skall även ses som en del av innehållet i undervisningen för att förstå klimatet 

och klimatförändringarna. Analysen av lektionsinnehållet utgår från de tidigare beskrivna 

kritiska skillnaderna i elevernas sätt att beskriva växthuseffekten.   

 

Lektionernas upplägg såg ut enligt följande: 

 

• Lektion 1: Lektionen inleds med stöd från en Power Point presentation, vilken 

eleverna senare får ut via ett kommunikationsprogram på skolan. Under denna första 

lektion förekom en dialog mellan lärare och vissa av eleverna   

• Lektion 2: Filmen Planeten visades. Efter filmens slut fick eleverna skriftligt frågor 

relaterade till filmen. Frågorna besvaras skriftligen under resterande tid av lektionen 

och lämnades därefter till läraren.  

• Lektion 3: Filmen och de skriftliga frågorna diskuteras gemensamt.   

• Lektion 4: En sammanfattning av de tidigare lektionerna.    

I undervisningssammanhanget står L för läraren och E för elev. 

  

6.1.1 Undervisningsexempel 1 

• Skillnader mellan en normal växthuseffekt och en förstärkning 

 Under den första lektionen berörs vikten av varför växthuseffekten behövs: 
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1 L - I grunden är växthuseffekten något positivt. Hade vi inte haft 

någon växthuseffekt över huvud taget så skulle vi ha minus 18 

grader har forskarna räknat ut.  Det skulle ju inte vara så trevligt. Då 

har vi de raka pilarna, inkommande strålar in och så absorberas lite i 

alla fall så vi får 18 grader (visar på Power Point presentationen, 

bilaga, fig. 1 & 2).  Resten lämnar jorden utan en enda reflektion ner 

mot jorden så att vi får 18 grader som medeltemperatur. Det skulle 

bli mycket varmare på solsidan och på nattsidan skulle det vara 

svinkallt.  Men heller inte det faktum att vi har varmt på solsidan 

och svinkallt på nattsidan som också hör ihop med gaserna. För när 

vatten avdunstar då tar det med sig en massa energi när det övergår 

från flytande till gasform. Och transporteras detta med vindarna i 

molnen och så faller det ut som regn, det kondenseras. Då lämnar 

det ifrån sig en massa energi, vi flyttar värmen från varmare 

områden till kallare områden.  

Det finns väldigt mycket bra med de här gaserna, orsakerna till att vi idag säger 

att vi har problem med växthusgaserna är de här kurvorna.  Här är lite 

besvärande, här har en förindustriell nivå med ungefär 280 miljondelar sen 

kommer den industriella revolutionen här och kurvan kommer att peka uppåt 

vad som gäller koncentrationen av koldioxid den här kurvan går till 2000 idag 

räknar man med 387 ppm det har gått upp lite grann sen 2000. Och uppåtgången 

är accelererande (bilaga, fig.3). 

 

Analys 

Inga elever uttalar sig eller ställer frågor under lektionen. Uppmärksamheten är helt riktad mot 

Power Point presentationen på tavlan. Det skapas en kontrast mellan en normal växthuseffekt 

och dess förstärkning, i grunden är växthuseffekten något positivt.  Hade vi inte haft någon 

växthuseffekt över huvud taget så skulle vi ha minus 18 grader har forskarna räknat ut.  Det 

skulle ju inte vara så trevligt […] så att vi får 18 grader som medeltemperatur.  Det framträder 

även en generalisering enligt min tolkning, då förstärkningen och orsakerna till detta påpekas, 

den industriella revolutionen här och kurvan kommer att peka uppåt vad som gäller 

koncentrationen av koldioxid […] och uppåtgången är accelererande  
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6.1.2 Undervisningsexempel 2 

• Inkommande och utgående strålning samt reflektion och absorption 

Eleverna beskrev i intervjuerna att ingående och utgående strålning som liktydigt med värme, 

exempelvis att “solens strålar kommer in och studsar runt, värmen kommer in men inte ut”.  

Även reflektion och absorption beskrevs som liktydiga, exempelvis att ”ozonlagret gör att det 

reflekteras ut igen, strålarna reflekteras mot växthusgaserna.   

1 L - Här har vi en ganska invecklad graf, som är kopplad till det här med 

växthuseffekt, alltihop hör egentligen ihop med ren fysik. Här kommer 

solstrålning in där de då kommer med lite olika våglängder. Egentligen har vi 

hela våglängdsbandet från de längsta till de kortaste vågorna. Men allt kommer 

inte ner till jorden utan mycket stoppas i den översta atmosfären och då ser det 

ut på det här viset (bilaga, fig. 3)   

 

Läraren pekar på bilden och fortsätter: 

2 L- Den inkommande solstrålningen, den når jorden och är fokuserad kring 

synligt ljus. Ja, vi har kortare våglängder med en del in i det ultravioletta bandet 

och längre bort mot infrarött. Då har vi det här att den här inkommande 

solstrålningen absorberas och reflekteras här nere hos oss och den reflekterande 

finns i längre våglängden.  Det här känner ni säkert till, för korta våglängder hör 

ihop med mer energiintensitet, då en bunt strålar i kort våglängd innehåller mer 

energi än samma bunt med lång våglängd och en del av energin har då 

absorberats här (pekar).   

3 L – Ja, jorden har en konstant temperatur så då måste den kortvågiga som 

kommer in här motsvaras av den långvågiga som går ut. Annars har vi hela tiden 

en temperaturstegring och naturligt så har vi en mängd olika gaser i atmosfären 

som är duktiga på att absorbera utgående värmestrålningen […] 

  

Inga frågor eller kommentarer från eleverna uppkommer, lektionen fortsätter.      

4 L - Har vi ingen koldioxid eller någon av de andra växthusgaserna, då kommer 

ljuset in, träffar en yta, lite grann absorberas och sen reflekteras resten ut, det 

ljuset går rakt ut, det stoppas aldrig på vägen.  Har vi en naturlig halt av 

koldioxid runt 250 miljondelar i atmosfären, då kommer strålarna här, träffa på 

koldioxidmolekyler på sin väg ut och den tar upp och den reflekterar. På vägen 
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ut sker några sådana träffar här och på vägen ut lämnar den ifrån sig lite värme 

men till slut så lämnar den atmosfären den här energin. Har vi mer koldioxid 

dubbel halt, står det här då kommer det ske fler sådana interaktioner på vägen ut 

det kommer att studsa mera. Mer energi kommer att lämnas kvar här på jorden 

så det tar längre tid för den utgående värmen att ta sig ut ur jordens atmosfär. 

 

Därefter beskrivs hur jordytan är utformad    

5 L - Det finns lite andra saker här som spelar roll som gäller växthuseffekten och det 

hör nog ihop med hur jordens yta är beskaffad. Här har vi mörka ytor, 

skogbeklädda ytor, upphöjd mark typ harvad mark och så. Då kommer det 

inkommande ljuset här att träffa marken och en stor del tas upp, lite grann 

reflekteras ut […] Då har vi de raka pilarna inkommande strålar in och så 

absorberas lite i alla fall så vi får 18 grader. Resten lämnar jorden utan en enda 

reflektion ner mot jorden så att vi får 18 grader som medeltemperatur. (bilaga, 

fig. 4).  

 

Analys 

Här finns en beskrivning av hur den inkommande solstrålningen kommer som synligt ljus med 

skilda väglängder, ”här kommer solstrålning in där de då kommer med lite olika våglängder”. 

Därefter görs en jämförelse, det ingående ljuset kommer in med vissa våglängder och går ut 

med andra våglängder. Det påpekas även att den inkommande strålningen påverkas av vilken 

yta den träffar. Inkommande och utgående strålning varieras samtidigt och kan på så sätt kan 

det bli svårt att urskilja. Det variationsmönster som uppstår i den här beskrivningen omfattas 

av en generalisering, där den inkommande solstrålningen inte enbart är beroende av 

våglängderna utan även av hur markytan är beskaffad ”här har vi mörka ytor, skogbeklädda 

ytor, upphöjd mark typ harvad mark och så. Då kommer det inkommande ljuset här att träffa 

marken och en stor del tas upp, lite grann reflekteras ut”. Här måste eleverna själva kunna 

skilja på de relevanta egenskaper som finns hos inkommande och utgående strålningen men 

också konstituera begreppen från irrelevanta egenskaper, som exempelvis harvad mark och 

olika gaser.  Men då eleverna inte har erfarit en kontrast mellan den ingående och utgående 

strålningen kan det bli svårt att urskilja skillnaden mellan dessa begrepp.  
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Även begreppen absorption och reflektion varieras samtidigt, exempelvis ”lite grann 

absorberas och sen reflekteras resten ut”, vilket ytterligare kan försvåra att urskilja och främst 

där det inte heller förekommer någon kontrast. Ordet studsar används som en metafor i 

beskrivningen av hur den utgående värmestrålningen dels absorberas, men också att en del av 

den reflekteras ut i flera olika riktningar, det kommer att studsa mera.  Det beskrivs skillnader 

i avsaknaden av växthusgaser och då de är närvarande i atmosfären med hjälp av en bild och 

genom att använda variationsmönstret kontrast.  Inga frågor ställs.  

 

Under en av lektionerna, gjordes en sammanställning av de faktorer som håller jordens 

klimatsystem i balans, där den inkommande och utgående strålningen återigen tas upp. Det 

som eleverna säger skrivs ner på tavlan.   

 1 L – Faktorer som håller jordens klimatsystem i balans? 

 2 E1 - In och utstrålning? 

3 E2 - Energiutvinning? Ja, seriöst alltså till exempel vattenkraft de sätter ju igång 

en massa krafter och den … stoppar den ju instrålning… 

4 L - Du tänker på reflektionen? 

5 E2 - Blanka ytor och svarta ytor  

6 L – Mer då?  

7 E2 – In och utstrålning 

8 L - In- och utstrålningen kan vi påverka. Vi kan göra det genom att ändra på 

tillgångarna av blanka ytor på jorden. Man kan även ta till svarta ytor. Det har på 

seriös väg föreslagits att man skulle ändra vägbeläggningen från att vara svart till 

att vara vit eller åtminstone vitare för att… Just på grund av att svarta ytor tar upp 

så mycket värme, de reflekterar inte ljuset så bra. Det kanske låter lite löjligt, men 

i stadsmiljöer så är väldigt stora ytor svarta. Man skulle istället kunna ha ljusare 

vägar, ljusare tak, så ljuset reflekteras. 
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Analys 

Här varieras in- och utstrålning, absorption och reflektion samtidigt, ingen av dessa hålls 

invariant, vilket kan göra det svårt att urskilja de olika begreppen, då det saknas en kontrast 

mellan dessa. Däremot beskrivs hur vi kan påverka in- och utstrålning, ”In- och utstrålningen 

kan vi påverka. Vi kan göra det genom att ändra på tillgångarna av blanka ytor på jorden. Man 

kan även ta tillvara svarta ytor”, vilket varieras genom en generalisering. En kontrast 

förekommer mellan svarta och vita ytor, där de ljusa ytorna reflekterar ljuset mer än de svarta.    

 

6.1.3 Undervisningsexempel 3 

• Gaser och växthusgaser 

Denna undervisningssekvens handlar om gaser och växthusgaserna med utgångspunkt från 

samma Power Point presentation som tidigare (bilaga). 

 

 1 L -  […] vi har en mängd olika gaser i atmosfären. Vi har vattenånga här, och 

där har vi olika toppar (pekar på bilden). De här topparna hör ihop med hur 

molekylerna ser ut, väte vibreras när de träffas av en foton och då har de olika 

band som de kan vibrera i. Här borta är det väldigt tätt, här är vattenånga väldigt 

duktig på att absorbera. Och här har vi koldioxidens förmåga, våglängdsbandet 

här uppe är samma som här, då kan man ju se att koldioxiden är väldigt duktig 

på att (pekar) kring 2 till 3 mikrometers våglängd och så här borta 10 till 20 

mikrometers våglängd. Den här toppen hör ihop med utgående ljus som rör sig. 

Lustgas den har också toppar, den hör ihop lite med den utgående värmen och 

sen har vi syre och ozon här. Ozontoppen, som finns här runt 10. Den finns 

också genom utgående värmestrålning och de här gaserna räknar man som de 

huvudsakliga växthusgaserna de som då klarar av att hålla kvar den utgående 

värmen (bilaga, fig. 3). 

 

Analys 

Beskriver hur olika gaser har förmåga att absorbera utgående värmestrålning utifrån bilden i 

Power Point presentationen, ”lustgas den har också toppar, den hör ihop lite med den 

utgående värmen och sen har vi syre och ozon här”. Bilden består av fyra sekvenser: Den 

första av inkommande solstrålning och utgående värmestrålning med skilda våglängdsband.  

Den andra sekvensen beskriver olika gasers förmåga till absorption. De gaser som presenteras 



36 

 

i en sekvens är vattenånga, koldioxid, metan, dikväveoxid (lustgas), ozon och syre (bilaga, 

bild 6). Atmosfärens gaser varieras liksom deras skilda förmågor att absorbera. Det som inte 

kommer fram är en kontrast mellan växthusgaserna förmåga till absorption av värme och 

andra gasers oförmåga till att absorbera värme . Eleverna kan på så sätt få svårigheter att 

urskilja skillnaden mellan de olika gasernas förmåga till absorption, då ingen kontrast mellan 

dessa.   

Eleverna har fått veta att metan är en växthusgas, där bildningen sker enligt följande:  

1 L - Och uppåtgången är accelererande, här har vi metan, det är inget vi släpper 

ut från bilar eller något, metangas är något helt annat. Det kommer från risfält, 

från nedhuggna skogsområden, när det börja ruttna nere i marken, det kommer 

från uppfödning av kor. Kor är en väldigt stor faktor i det här och metan är per 

molekyl mycket, mycket mer potent än vad koldioxid. Jag kommer inte ihåg 

riktigt vilken faktor det är, men åtminstone 20 ggr mer per molekyl än vad 

koldioxid är. 

2 L - Och där uppe har vi dynga från miljontals år liggande (pekar på Sibirien på 

en karta), dynga som tinar ger metangas. Och metangas är en växthusgas och så 

får vi en återkopplingseffekt, där det kommer att bli ännu mer växthuseffekt … 

då kan vi få effekten att resten av isarna också smälter, det är inte alls bra. 

 

Analys 

Metan som gas hålls invariant, medan beskrivningen av hur metan bildas varieras. En 

generalisering framträder, då beskrivningen av bildandet sker på flera sätt. Även en effekt 

framställs, smälter permafrosten i Sibirien så frigörs metangas, innebär dock ingen variation 

utan snarare ett konstaterande.  Under den sista lektionen (lektion 4) ges en sammanfattning av 

de tidigare lektionernas innehåll, orsaker till en temperaturökning beskrivs.   

 

1 L - Okej, då tar vi nästa då, vad är orsaken till problemet, till 

klimatförändringarna? 

2 E1 - För mycket utsläpp, ja, det kan vi skriva. Av till exempel koldioxid. 

3 L - Utsläpp av koldioxid, kan lägga till metan där också. Lustgas. Vart 

kommer de här gaserna ifrån? Om vi tar koldioxid, är det bara fossila bränslen 

som ger koldioxidutsläpp? 
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4 E1 - Nej, men det är bara de som ökar. Om man bränner träd till exempel, så 

tillför inte det som när man eldar, det bildar ju koldioxid. 

5 L - Men om de hugger ner regnskogen nu då, växer det ut ny regnskog? 

6 E1 - Nej 

7 L - Det gör ju inte det. Och det största koldioxidutsläppet i Sverige idag, vart 

kommer det ifrån? 

8 E2 – Volvo? 

9 L - Per bilcapita, ja. Men att de släpper ut ganska mycket, men vart kommer 

det största koldioxidutsläppen ifrån nu då? 

 10 E3 – Industrin? 

11 L - Det är inte industrin, det är trafiken tätt följt utav Gudruns döttrar. 

Stormen Gudrun, det området som föll efter Gudrun, marken därifrån läcker 

koldioxid i stora mängder. Det finns ännu inget träd där som kan ta upp lika 

mycket koldioxid som det läcker från marken där det inte längre står träd där.  

 Då har man en liten areal med skog så tänker man såhär; den här skogen är så 

gammal nu så jag måste plantera ny. Då hugger man ner skogen och man gör det 

rationellt, man kalhugger alltså eller lämnar någon enstaka stolpe och så 

planterar man nytt. Men det tar bort emot 20 år innan skogen kommer kapp det 

som läckt från marken där det inte längre står träd där så även 

biomassaproduktion av etanol läcker initialt koldioxid. […]. Så den här 

stormfällen från Gudrun här är jätteproduktion av koldioxid här, det är att det 

finns så mycket koldioxid lagrat i marken och när marken inte är skyddad utav 

skog så läcker den koldioxiden ut i luften  

12 E1 - Lägga plast över? 

13 L - Ja lär ju i princip vara ett sätt ja, men det är ju svårt, man måste ju få den 

där plasten någonstans ifrån också. Jag misstänker att produktion av plasten 

producerar koldioxid. Metanet här då, vart kommer den ifrån? 

14 E2 - Aktivitet i luften, förbränning 

15 L - Boskap och förmultning, du kan ta med, jag undrar om inte risproduktion 

är en del utav det här också, i varje fall har det vart det för när de har producerat 

ris där vatten har stått still och så har riset växt upp i det här vattnet. Detta har då 

genererat mängder utav metan, men nu har de gått över till en del andra sorters 

ris som inte kräver att vattnet står still utan de kan producera det på torra land, 

då blir det bättre, i Kina gör dom så nu. Ja, lustgas, vart får vi den ifrån? 
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16 E1 - Läkemedelsindustrin, ozonlagret 

17 L - Nej, allting har inte med ozonlagret att göra 

18 E1 - Ehh, jo (skratt)  

19 L - Vi har ju, ett sätt är, att lustgas bildas via trafiken, man kan efter många 

reaktioner uppe i luften gå från NOx (kväveoxider) till lustgas. Men det finns 

flera andra sätt som det här kan ske på, kan också komma från boskap i vissa fall 

20 E1 - Mumlar något 

21 L - Ursäkta? 

22 E2 - Lustgas, vad är det för något? 

23 L - Det är en kraftfull växthusgas.  Koldioxid, det är den gas man allra mest 

pratar om när det gäller klimatförändringen. Den bildas vid all slags förbränning 

bara det finns organiskt material och syre närvarande och det är svårt att få 

förbränning i en annan situation. Det finns kol och det sker en förbränning, då 

bildas det koldioxid, det är oundvikligt. Koldioxid i sig är inte så "duktig" på att 

vara en växthusgas, det är den inte, men den finns i stora mängder det är därför 

den spelar en sådan jättestor roll. Metan är en jättemycket bättre växthusgas, 

mycket kraftfullare. En molekylmetan kan hålla kvar mycket mer värme än en 

molekylkoldioxid, det finns inte så mycket metan så därför pratas det kanske 

inte så jättemycket om metan. Lustgas är också en kraftfull växthusgas och den 

finns i ännu mindre mängd än vad metan gör, den pratas inte så heller mycket 

om, men de här tre är de som har stor roll i vårt klimat.  Sen då så har vi en 

variabel till när det gäller växthuseffekten och det är då vattenånga, vanligt 

simpelt vatten det är också en sådan faktor som bidrar till vårt klimat. Det gör 

det på flera olika sätt då, dels så flyttar vattnet energi från en plats till en annan 

genom att det avdunstar, när vatten avdunstar och går från flytande till ångform 

så tar det med sig ångbildningsvärmen upp i luften […]  

 

Analys 

Bildandet av växthusgaserna varieras, koldioxid, lustgas, metan och vattenånga beskrivs som 

växthusgaser. Det sker dock ingen kontrast mellan växthusgaser och andra gaser i atmosfären. 

Frågor ställs till eleverna, som visar på hur de erfarit bildandet av växthusgasen koldioxid. En 

elev har erfarit att de största koldioxidutsläppen kommer från industrin, en kontrast uppkommer 

mellan industri och trafiken genom, ”Det är inte industrin, det är trafiken tätt följt utav Gudruns 
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döttrar. Stormen Gudrun, det området som föll efter Gudrun, marken därifrån läcker koldioxid 

i stora mängder”. En generalisering framträder när bildandet av olika växthusgaser beskrivs. 

En elev har erfarit att bildandet av lustgas sker genom ozon. Här uppkommer en kontrast mellan 

förtunningen av ozonlagret och bildandet av lustgas då det påpekar att allt inte har med 

ozonlagret att göra. Det uppkommer dock ingen kontrast mellan förtunningen av ozon och 

förstärkningen av växthuseffekten vid detta lektionstillfälle.   

  

6.1.4 Undervisningsexempel 4 

• Förtunning av ozonskiktet och växthuseffekten 

Förtunningen av ozonskiktet diskuteras inte mycket under lektionerna. Under den första 

lektionen visas en bild på Sveriges miljömål. Miljömålen är markerade med så kallade 

”smilisar”, vilka antingen visar en positiv eller negativ min. Ozonförtunningen är den enda av 

dessa miljömål som visar på en positiv utveckling, vilket påpekas under lektionen. Vid ett 

lektionstillfälle tas ozonet upp, då en elev ställde frågan:  

 

1 E1 - Men går det på något vis att få det att gå tillbaka så som det var förut? 

Om man stoppar utsläpp i hela världen av koldioxiden som finns uppe i luften, 

skadorna som har skett på ozonlagret, de är ju kvar ändå. 

2 L - Ozonlagret? 

3 E1 - Ja. 

4 L - Ja, det är de ju. Ozonlagret är ju en helt annan fråga där. Men man kan väl 

säga att det här som har hänt med ozonskiktet, det är ju väldigt jobbigt att det är 

där. Vi tar ner den här kartan igen. Periodvis sett över året så har vi en 

ozonuttunning, framför allt över Antarktis, som en cirkulär håla – brukar man 

beskriva det som – som rör sig över Antarktis här (pekar). Ibland så kommer 

hålet upp över, och nästan in över Australien. Uttunningen har stannat av. 

Kemin bakom uttunningen är jätteknepig. Man släppte ut CFC-gaser på 50-, 60- 

och 70-talet och en bit in på 80-talet, och sen så blev det uppmärksammat och 

snabbt så hade man en konferens i Montreal.  Här kom överens om att man 

skulle förbjuda den… jag kommer inte ihåg vad de heter, CFC-15, 17 och allt 

sådant där. Det är i alla fall olika typer av freongaser, klorfluorkarboner1.   Man 

 
1 CFC, gaser som påverkar förstärkningen av växthuseffekten. 
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tog beslut om detta och slutade med användningen i västvärlden. Lite grand 

fanns det kvar i andra delar av världen ett tag, men jag tror att de är urfasade 

alltihopa, de här ursprungliga CFC-gaserna.  

 

Lektionen fortsätter;  

 

5 L - Man har ersatt freoner med lite snällare kylmedium, som har successivt 

blivit förbjudna även de som man ersatte med. Så jag tror att den generation 

kylmedium som man ersatte de första med också är urfasade. Man är inne på 

något annat igen nu, som då är ännu mer snällare, eller överhuvudtaget inte 

påverkar ozonskiktet. Just det här med ozon brukar beskrivas som att det faktiskt 

går att göra någonting och det går att göra någonting snabbt. Det tog inte så 

många år från det att problemet blev upptäckt till dess att man hade gjort 

någonting åt det. 

6 E2 - Vad betyder CFC? 

7 L - Klorfluorkarboner. Så ser den ut. (Ritar en kemisk beteckning på tavlan) 

8 E2 - Va?? 

 9 L - Det kan vara lite olika saker. Det kan vara en fluor tillhör en klor tillhör 

något annat. Men, den här hör inte just till detta. Vart var jag nu… Vi tar fråga 4 

nu, så sträcker vi på benen sedan…   

 

Därefter fortsätter lektionen med ett annat innehåll. Under den sista lärarledda lektionens, slut 

tas förtunningen av ozonlagrets upp och hur det har begränsats.    

 

10 L - Jo. Det här är två sätt att se det på, båda två är väldigt giltiga. Det tar ett 

tag innan man ser effekterna, och man kan säga att det tar ett tag innan man ser 

effekterna av de förbättringar vi gör. Man kan också säga att det tar ett tag innan 

man ser effekterna av det skadliga som vi gör. Ja förresten ett väldigt bra 

exempel på det precis bredvid här, den här CFC-molekylen (ritar på tavlan). Den 

som släpptes ut på 60-talet det är den som jobbar idag, så lång tid tar det innan 

man ser effekterna. 

11 E - Kan vi ha löst problemet redan bara för stoppat det? 
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12 L - Ja, vi späder inte på med mer. Visst, hålet ligger ju där det ligger och 

långsamt, långsamt kommer ozonskiktet att återhämta sig. Men det kommer att 

ta ett tag innan man ser effekten av det. Precis på samma sätt som det tog ett tag 

innan man såg effekterna av att man överhuvudtaget släppte ut gaserna. . Det är 

en underbar molekyl det här, den är så stabil och ofarlig för oss här nere på 

jorden, men där uppe är den väldigt skadlig. Eftersom man vet om nu, att det tar 

ett tag innan man ser effekterna både av det positiva man gör och av det 

negativa man gör, så bör man sätta bromsen idag, och inte om 10 år, för då kan 

vi som ni sade här, vi kan ha passerat en sådan här tröskel. Vi kan ha passerat en 

tröskel där vi tinar upp för mycket tundra och där vi tinar för mycket is. Och då 

vet vi inte vilket nytt jämnviktsläge det hamnar i.  

 

Analys 

Uppmärksamheten läggs i första hand på elevens uttalande, ” om man stoppar utsläpp i hela 

världen av koldioxiden som finns uppe i luften, skadorna som har skett på ozonlagret, de är ju 

kvar ändå ”. Det markeras att det är andra orsaker till förtunningen av ozonskiktet “ozonlagret 

är ju en helt annan fråga där”. Orsaken till förtunningen beskrivs med CFC – gaser, så kallade 

freoner. Dessa beskrivs med en variation, generalisering. Det är sedan tidigare känt att elever 

blandar ihop förtunningen av ozonskiktet med växthuseffekten, vilket även en del av eleverna 

i den här studien har gjort.  Däremot uppstår ingen kontrast mellan de två begreppen, 

växthuseffekten och förtunningen av ozonskiktet. 

   

6.1.5 Undervisningsexempel 5 

Växthuseffekter och naturkatastrofer 

Under inledningen av den första lektionen beskrivs vad de efterkommande lektionerna ska 

innehålla, men även några konsekvenser av den globala uppvärmningen: 

 

                   1 L. - Godmorgon allihopa idag ska vi börja med avsnittet om klimat 

                   2 E - Va? 

3 L – Klimat, klimatförändringar. Jag tänker visa några bilder här, kanske vi 

hinner före rasten annars blir det några efter rasten.  Vi pratar om de här bilderna 

också 

E – Lägger du ut bilderna sen? 
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L- Ja det gör jag. Så fort det är oklarheter räck ni upp handen och avbryt.   

Det här är en bild på jorden eller ett par olika bilder, klimatförändringar kopplar 

ihop många olika processer på jorden det känner ni säkert till. En av de mest 

konstiga sakerna är att klimatförändringar binder ihop till exempel med torka 

borta i Afrika och med blekta koraller i havet, algblomningar i Sverige, stormar 

både i Sydostasien och i mexikanska golfen, bränder nere i Europa och 

smältande polarhav. Allt det här hör ihop och de flesta säger att det hör ihop 

med växthuseffekt och klimatförändringar. En annan fråga är om 

klimatförändringar och växthuseffekten beror på oss eller något annat. Det är en 

annan fråga 

 

Analys  

Klimatförändringarna hålls invariant men dess effekter varieras genom separation. Vad som är 

orsaken till klimatförändringarna och dess effekter hålls öppen. Något ytterligare om effekterna 

av en förstärkning av växthuseffekten, eller klimatförändringar tas inte upp här. Under en annan 

lektion visades filmen Planeten del 1, Global förvandling. Filmen var från 2006 och beskriver 

globala miljöfrågor samt resultaten av västvärldens överkonsumtion.  Ett antal forskare 

och författare inom olika områden uttalar sig i filmen om vad de tror kommer att hända med 

jorden i framtiden. Filmen uppmanar  till att jorden skall ses som en helhet, där en global 

uppvärmning innebär så mycket mer än enbart en temperaturförhöjning. Dock förekommer 

ingen åtskillnad mellan förstärkningen av växthuseffekten eller övrig miljöproblematik.  

Efter filmvisningen diskuteras innehållet, där bland annat issmältning togs upp: 

 

1 L - Arktis är under bevakning, man följer dess minsta rörelse. Det ligger 

satelliter stationerade ovanför där som tar bilden dagligen på hur istäcket ser ut. 

Så här rör sig då istäcket sett över åren. Det här är den areella utsträckning, 

kvadratkilometer, och då ser man att det är en väldig variation över året. Sedan i 

september så når isen sitt minimum, sedan har man lite olika sådana här 

medelvärden som man räknar på. När det gäller klimatet i stort, så brukar man ta 

1960 till 1990 som ett jämförelsevärde […].   

2 E - Isen har blivit lite större nu igen då? 

3 L - Det har den, den har en större arealutsträckning, men tjockleken minskar 

fortfarande. I sommar så var det ju ganska kallt, men ändå så smalt den till det 
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tredje lägsta man någonsin har observerat. Så om det kommer en sån här varm 

sommar som det var 2007, då menar jag varmt där uppe, då kommer den säkert 

att tina ner hit eller något. Den har större möjligheter att tina rätt så bra när den 

har blivit tunnare […]. 

 

Glaciärernas issmältning beskrivs under den efterkommande lektionen. Filmen tar också upp 

västvärldens sätt att leva, vilket har påverkat hela jorden. Detta tas upp i undervisningen, hur 

människan har påverkat jorden ur ett generellt miljöperspektiv men också orsakat en 

förstärkning av växthuseffekten.  

 

4 L - Och det här är en väldigt svår nöt att knäcka. Inget land vill ju begränsa sin 

möjlighet till utveckling. Historiskt sett har ju ekonomisk och industriell 

utveckling hört samman och med utsläpp av koldioxid, metan etc. […] Gör vi 

ingenting utan vi kör så det rycker, då kommer det troligtvis vara så man följer 

en kurva och då vet ingen vad som händer. Här borta då har vi kopplat loss 

ekosystemet från det naturliga. Det kommer troligtvis att hända om man följer 

den där kurvan så har vi begränsat oss i västvärlden, men vi har inte fått med oss 

resten av världen utan de gör vad de tycker är rätt. De utnyttjar sina resurser 

precis som vi har gjort. […] Det finns egentligen ingen anledning att låta dem gå 

igenom samma pärs som vi har gjort här. De kan ju direkt hoppa över den och 

gå in i förnyelsebara energikällor dit vi är på väg.   

 

Om orsakerna till varför människan har påverkat växthuseffekten ställdes frågan ”När började 

människan påverka jorden i någon större skala?”. Eleverna svarar först med användning av 

metall samt den industriella revolutionen och därefter;  

 5 E1- Var det inte fossila bränslen som… 

6 L - Jo, de tar ju upp det här lite grand vid olika tillfällen i filmen. Om vi tänker 

oss metallanvändningen så är ju den ett par tusen år gammal, och då kommer vi 

in i lite olika skalor på jorden. Och lite olika typer av påverkan. 

Metallanvändningen den startade man ju med runt medelhavet för ett par tusen 

år sedan […].     
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Därefter beskrivs hur den industriella revolutionens miljöpåverkan.      

 

7 L - Industriella revolutionen sett ur ett ut miljöpåverkan. Till en början så är 

det Europa, och sedan sprider det sig över världen. Den pågår väl egentligen 

fortfarande. Men på 50-talet, då talade man om den stora accelerationen, där det 

helt plötsligt tar en himla fart på resursanvändningen. Då blir det inte längre 

miljöpåverkan lokalt eller regional och så, utan den blir helt plötsligt global. Vi 

börjar på att använda så pass mycket energi så att alla föroreningar och allt   sånt 

där kan sprida sig runt hela jorden, och påverkan tar sig då såna uttryck att det… 

ja, det går inte längre att prata om några platser som inte är påverkade helt 

enkelt. […]. Det var oljeanvändning, och det var befolkningsökning och det var 

biltelefoner och jag vet inte allt, men alltihopa hade någonting som liknade det 

här. Det startade efter 1950. Det här hör ju ihop med det att vi börjar använda 

olja, och den tar en väldig fart efter 1950. Varför tror ni det tar fart efter 1950? 

8 E1 - Det är en billig energikälla. 

9 L - Det är en billig energikälla. Men den har ju funnits i 150 år då... 

10 E1 - Konsumtionssamhället??? 

11 L - Jo konsumtionssamhället börjar, det gör det. Det hände någonting strax 

innan där också. 

12 E2 - Andra världskriget? 

13 L - Andra världskriget ja. Vi behöver ju bygga upp Europa efter andra 

världskriget och nya fräscha industrier byggs upp i de här tidigare 

sönderbombade områdena. Världsekonomin tar fart, den mår bra av ett krig. Det 

behövs en massa resurser efter ett krig. Sverige står rustat, vi var inte 

sönderbombade, vi kunde förse Europa med industriråvaror och förädlade varor. 

Sveriges välstånd under 50- och 60-talet bygger väldigt mycket på att det var 

krig i Europa på 40-talet. Det föds en massa barn och de behöver resurser och 

det flyter på jättefint […] 

 

Analys 

Orsaken till en förstärkning av växthuseffekten synliggörs under lektionen och erbjuder en 

variation utifrån elevernas frågor om orsakerna till växthuseffekten. Orsaken till en påverkan 

av miljön hålls invariant i form av konsumtionssamhället men också till användning av olja, 
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“det var oljeanvändning, och det var befolkningsökning och det var biltelefoner och jag vet inte 

allt, men alltihopa hade någonting som liknade det här. Det startade efter 1950. Det här hör ju 

ihop med det att vi börjar använda olja, och den tar en väldig fart efter 1950”.  

 

Effekterna varieras i filmen, då den tar upp glaciärsmältning, vattenbrist, översvämningar, torka 

och människor på flykt. Konsekvenserna är komplexa inte enbart utifrån en förstärkning av 

växthuseffekten utan även av hur människan har påverkat jorden för övrigt i och med den ökade 

resursanvändningen. Det förekommer ingen kontrast i filmen mellan människans 

resursanvändning, naturkatastrofer och förstärkningen av växthuseffekten. Eftersom det inte 

sker någon åtskillnad mellan dessa kan eleverna få svårt att urskilja skillnaderna. Dessa görs 

liktydigt med hur människan i fortsättningen bör agera och leva. Miljöproblemen är relaterade 

till en icke hållbar utveckling.  

 

Orsaker och effekter sammanfattades under den sista lektionen (lektion 4): 

 

14 L - Men sen har vi också det att vi har moln däruppe och molnen kan också 

vara med som en variabel i klimatet, dels genom att de kan reflektera strålning 

som kommer in utifrån, solens strålning studsar mot molnen som lämnar jorden, 

då har de en av kylande effekt. Men det beror på vilken nivå molnen ligger på så 

kan de då skydda mot strålningen. Men ligger de på en annan höjd så kan de 

istället hålla kvar värmen innanför molnen så att strålningen mot solen går 

genom molnen. Det är är kortvågiga, träffar jorden, reflekterar ut då som 

långvågiga och då studsar de på molnen tillbaks igen. Så moln är den största 

osäkerhetsvariabeln idag när det gäller klimatet. Forskare vet rätt så bra hur de 

här beter sig men vem kan hålla koll på molnen? Dom finns i så många olika 

typer och anses ha olika fysik beroende på vilken typ de tillhör. 

15 E - Temperaturhöjningen av olika .... gaser, tillhör, bidrar det till mer orkaner 

och sånt? 

16 L - Ja, det borde det göra i varje fall eftersom om vi har en högre temperatur i 

luft och vatten. Man måste se luft och vatten, atmosfären och haven som att de 

hör samman, de är så tätt knutna till varandra. Har vi högre temperatur i dessa så 

har vi mer energi som det finns att spela med vid orkanbildning och virvelvindar 

och det här och då bör det bli fler 
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17 E - Bildas det mer då? 

18 L - Rent statistiskt sett så har det blivit mer orkaner, nu har 2009 blivit ett 

väldigt snällt år på Atlanten. Men inte riktigt lika snällt borta i Sydostasien med 

mycket färre orkaner än det var 2007 till exempel. Både när det gäller 

Sydostasiens tyfoner och orkanerna på Atlanten så bildas dom över ekvatorn, 

dom får ett, kallas för meteolog tryck, ett centrum och runt det centrumet, börjar 

vinden rotera, vi har en uppvärmning ovanför vattenytan. Nu krävs två saker när 

man fått den här mikrorotationen. Dels att vi har en tillräckligt hög temperatur 

precis i ytvattenlagret på havet och det har man ofta här runt ekvatorn, jag tror 

det måste vara runt 27 grader ungefär för att man ska få en tillräcklig 

avdunstning från det här, avdunstningen. Sen att den gör att luften då stiger 

uppåt och precis då, som med en flygplansvinge, så har vi ett sug uppåt.  Då blir 

det tomrum på undersidan, det fylls på med fuktig luft underifrån och den stiger 

uppåt och den får påfyllning. Och då får vi en uppåtgående del i det här som då 

hela tiden fylls på med ny luft som får en rotation runtomkring det här lågtrycket 

och då har vi en början till en orkan 

19 E - Hur får man den att sluta sen då? 

20 L - Bränsle, man måste hela tiden fylla på den underifrån med bränsle från 

havet, när det inte längre sker någon påfyllning då tappar den livskraften. 

20 E1 - Hur får den påfyllning på land då? 

21 L - Det får den ju inte, efter ett tag, den liksom torkar ut, men där har vi då 

istället tornados, virvelvindar. Här i Sverige kan vi ju då istället, få vad heter de, 

tromber. De är rätt annorlunda, tyfoner och orkaner är jättelika saker medans 

tornados och tromber är små, men däremot kan de vara mycket snabba. Men det 

är mycket, mycket mindre. Men du har ju virvelvind även på land men de kan 

aldrig bli så stora, en orkan är ju jättelik. 

 

Analys 

 Här beskrivs andra orsaker till förstärkningen av växthuseffekten än enbart ökade utsläpp av 

växthusgaser. Effekterna av bildningen av moln varieras i beskrivningen av på vilken nivå 

molnen befinner sig, vilket är beroende av om solens strålar reflekteras ut eller om värmen 

absorberas och stannar kvar ” solens strålning studsar mot molnen som lämnar jorden, då har 

de en av kylande effekt. Men det beror på vilken nivå molnen ligger på så kan de då skydda 

mot strålningen”. Formerna varierades, men bildningen av moln är inte åtskilt från 
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växthuseffekten, vilket kan göra det svårt att urskilja eventuella sammanhanget. Det görs en 

separation av skilda former av vind och vindstyrkor och då samtidigt, vilket också kan ge en 

svårighet att urskilja om det hör till klimatförändringar.  

Användning av metaforer förekommer också i det här fallet ”studsar” men även hur orkaner 

och tyfoner upphör ” …. bränsle, man måste hela tiden fylla på den underifrån med bränsle 

från havet, när det inte längre sker någon påfyllning då tappar den livskraften”. Här blir frågan 

vad ”bränsle” innebär. Det saknas en kontrast mellan det som orsakats av växthuseffektens 

förstärkning och annan miljöpåverkan, vilket inte tas upp i filmen och inte heller i 

undervisningen. Alla aspekter utgår från ett miljöperspektiv, där det dock saknas en kontrast 

mellan de skilda perspektiven.  

 

6.2 Elevintervjuer före undervisningen 

Innan undervisningen startade gjordes enskilda intervjuer med alla deltagande elever för att på 

så sätt veta vilka förkunskaper eleverna hade innan undervisningen. Även intervjuer med varje 

enskild elev gjordes efter undervisningen för att på så sätt se vad eleverna hade erfarit av 

undervisningen. Här användes fenomenografi som metod för att kunna urskilja elevernas 

uppfattningar.   

 

Av från början 30 elever, svarade totalt 25 elever på frågan; Vad är växthuseffekten? Utifrån 

elevernas beskrivningar av växthuseffekten indelades svaren i följande grupperingar:  

 

• Grupp 1.  Annat svar, åsikt  

Exempel: Naturens sätt att försvara sig mot människan.  

Antal elever: 2  

• Grupp 2: Förstör ozonlagret.      

Exempel: Ett samlingsnamn för ozonets försvinnande. 

Antal elever: 5 

• Grupp 3. Solens förmåga att värma   

Exempel: Uppvärmning av jorden med hjälp av solen.   

Antal elever: 2  

• Grupp 4. Något fungerar som ett lock.   

Exempel: Ett oljemoln släpper inte ut solstrålar, ozonet stoppar solens strålar att komma ut.  

Antal elever: 5 
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• Grupp 5. Hinder försvinner och medför större instrålning och varmare  

Exempel: Vi släpper ut mer än vad ozonlagret klarar och då blir det ett hål som gör att det 

blir varmare. 

Antal elever: 3 

• Grupp 6. Värme kommer inte ut/studsar tillbaka mot hinder  

Exempel: Solen kommer in och sedan studsar solljuset runt som i ett växthus. 

Antal elever: 7 

• Grupp 7. Nämner koldioxid och andra gaser som hindrar solens strålar att komma ut 

Exempel: Dessa ämnen hindrar solens strålar att lämna jorden 

Antal elever: 1 

 

Grupperingen utifrån elevsvaren var från början indelade i åtta grupper. En grupp elever uteslöts 

från ovanstående grupperingar, eftersom de avböjde att delta i studien. Övrigt bortfall gällde 

elever, som var frånvarande, då frågan skulle ställas. Elevsvaren grupperades utifrån den 

skriftliga frågeställningen men också till viss del enligt den tidigare nationella utvärderingen 

Tema tillstånd i världen (Andersson, et.al, 1998). Dessa grupperingar är enbart kopplade till 

urvalet av elevintervjuer och får inte förväxlas med de beskrivningskategorier som redovisas i 

resultatdelen.  Ingen hänsyn togs till elevernas kön, eftersom det inte fanns något intresse av 

detta i studien. Utifrån grupperingar av elevsvaren följdes därefter av ett urval av två elever från 

varje grupp. Urvalet innebar endast en förfrågan om eleverna ville delta eller inte i efterföljande 

intervjuer. En elev i grupp ett ville inte delta, för övrigt togs två elever ut från varje grupp genom 

lottning vilken slutligen utgjordes av totalt 12 elever.  

  

I analysen av elevernas beskrivningar av växthuseffekten under intervjuerna beskrivs 

elevernas skilda erfarande av begreppet växthuseffekten i fyra beskrivningskategorier, A , B, 

C och D. Beskrivningar är faktiska och det har inte tagits någon hänsyn till om de är 

beskrivna på ett korrekt  eller felaktigt sätt (jmf Larsson, 1986).   

 

6.2.1 Växthuseffekten är ett slutet rum där inget kommer ut., 

beskrivningskategori A  

I den här beskrivningskategorin fanns totalt 5 elever. Den här beskrivningskategorin har 

växthuseffekten erfarits som en orsak till förtunningen av ozonskiktet, följden blir en 

värmeökning och en global uppvärmning. Det finns också en association mellan en nödvändig 
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växthuseffekt och dess förstärkning, men här görs inte någon direkt åtskillnad mellan dessa 

två. Effekterna framställs som globala förr än lokala, till exempel har människor i andra delar 

av världen redan påverkats genom exempelvis tsunami.  Effekterna kommer inte att påverka 

människor i samma utsträckning som djur och växter.  

  

Arvid, A1 

- Den globala uppvärmningen, där vi genom skadliga utsläpp och mycket mer förstör vår 

miljö, så att ozonlagret förstörs och solens strålar kommer mer och mer stanna i Sverige… 

nej världen   

Analys 

Enligt min tolkning kan de skadliga utsläppen förstås som att det är mycket utsläpp och då 

inte enbart växthusgaser.  Ozonet tycks skydda oss mot ”något” men här preciseras inte vad.    

Sammanblandningen av förtunningen av ozonskiktet med växthuseffekten blir här mycket 

tydlig.  Solens strålar stannar kvar, eftersom vi inte längre har något ozonskikt, vilket måste 

innebära att detta skikt är sammankopplat till växthuseffekten. Den globala uppvärmningen 

påverkar det egna geografiska området, Sverige, men också ett större område, världen.  Denna 

tolkning kan bero på att det under tiden för studien förekom mycket massmediala rapporter 

om de globala effekterna.  

  

Eleven har i intervjun även angett att koldioxid är en växthusgas, men inga andra växthusgaser 

nämns.  Ämnen, som är farliga för människan, är även farliga för miljön på olika sätt, om det 

är en växthusgas eller inte spelar inte så stor roll.  Urskiljer att resultatet av en förstärkning inte 

påverkar oss människor i de regionala områdena, däremot kan naturkatastrofer på andra ställen 

påverka människor.  Oavsett om det är orkaner eller om det är tsunami så kopplas dessa samman 

med växthuseffekten.  Även kretslopp nämns, vilket kopplas samman med förändrade 

blomningsperioder. Vad ett kretslopp egentligen innebär utvecklas inte.  Det fattas också en 

sammankoppling mellan förbränningen i oljepanna och växthuseffekten. På frågan om varifrån 

kunskaper om växthuseffekten kom ifrån var svaret från skolan och filmen Den obekväma 

sanningen.  
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Arne, A2 

- Det är när solstrålarna träffar jorden och studsar runt, det blir varmare, ozonlagret gör 

att de reflekteras ut igen. Koldioxidlagret blir tjockare och gör att ozonlagret blir 

tunnare   

Analys 

Jag tolkar det som eleven erfar att solstrålarna kommer in och de “studsar” runt, vilket gör att 

det blir varmare. Förtunningen av ozonlagret är något som påverkar människan negativt, vilket 

måste ha med växthuseffekten att göra, eftersom det är negativt för jorden. Det finns en 

medvetenhet om att det sker en ökning av koldioxidutsläpp, men inte hur dessa påverkar jorden.  

Koldioxidutsläppen är skadliga för miljön och måste på så sätt ha något med förtunningen av 

ozonlagret att göra. Här kopplas två olika fenomen samman och ses som en orsak till en 

förstärkning av växthuseffekten.  

Vidare beskriver eleven att koldioxid är en växthusgas men inte att det finns fler. Det finns 

också en uppfattning om vissa effekter av en förstärkning. Sveriges invånare kommer inte att 

drabbas speciellt mycket. Det är snarare länder som befinner sig längre bort, där det exempelvis 

finns isbjörnar eller i länder runt ekvatorn.  Is som smälter gör att isbjörnarna dör. 

Naturkatastrofer, oavsett form, uppfattas som orsakade av förstärkning av växthuseffekten. 

Kunskaperna om effekterna kommer via TV och skolan. 

 

August, A3 

- Allt som vi producerar eller typ koldioxid går upp i atmosfären och förstör ozonlagret, 

global uppvärmning. 

 

Analys 

Enligt min tolkning utgörs erfarandet mer från konsekvenserna av den globala uppvärmningen 

än en beskrivning av växthuseffekten.  Allt som vi producerar bildar till exempel koldioxid, 

som försvinner i atmosfären vilket förstör ozonskiktet. Det som människan producerar lägger 

sig som ett lock i atmosfären och förstör på så sätt ozonskiktet. Förstörs ozonskiktet så kommer 

mer strålar från solen in vilket gör att det blir varmare, mer strålar, mer värme.  

 

Eleven har erfarit att koldioxid och svavel är växthusgaser. Att svavel uppfattas som en 

växthusgas och kan troligtvis komma från att svavel bildar surt regn. Uppfattar att det som inte 
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är bra för miljön är kopplat till växthuseffekten. Vissa fördelar med en förstärkning av 

växthuseffekten beskrivs, exempelvis att skördesäsongen ökar, vilket ger större skördar. 

Effekterna blir att naturkatastrofer kommer att öka vid en förstärkning, vilket inkluderar en 

ökning av förekomsten av tsunami. Vidare talas det om att solen blir starkare genom den globala 

uppvärmningen, vilket ger ökad risk för hudcancer. I beskrivningen om vad växthuseffekten är 

framgår det till en viss del en uppfattning om att allt vi människor producerar förstör 

ozonskiktet.  Men vad det är som förtunnar ozonskiktet är oklart och begreppen blandas ihop. 

Kunskapsinformationen om växthuseffektens orsaker och verkan kommer från olika media men 

även från skolans undervisning.     

 

Albin, A4 

- Det är uppvärmningen av jorden, värmen kommer in men kommer inte ut igen genom 

ozonlagret. Möjligtvis kan ozon tryckas ner och bilda marknära ozon...   

Analys 

Värmen kommer in men inte ut igen genom ozonskiktet, vilket påminner om ett tak som inte 

släpper ut någon värme enligt min tolkning. Växthuseffekten gör att det blir en uppvärmning 

av jorden, men eftersom ozonet på något sätt är farligt så finns det även med i den här 

beskrivningen, som marknära ozon. Finns ingen kännedom till hur ozon bildas och skiljer inte 

heller på ozon i atmosfären och marknära ozon. 

 

Eleven har inte heller här erfarit fler växthusgaser än koldioxid. En viss svårighet finns i att se 

skillnaden mellan växthusgaser och andra miljöpåverkande gaser. Har erfarit att Sverige 

kommer att klara sig relativt bra vad gäller effekterna. Temperaturen på jorden kommer dock 

att öka. Förekomst av tsunami och antalet jordbävningar orsakas av förstärkningen. Möjligtvis 

kan det här bero på att eleven uppfattar att alla naturkatastrofer har sin grund i förstärkningen 

av växthuseffekten. Informationen om växthuseffekten kommer i huvudsak från 

nyhetskanalerna. Det finns en medvetenhet om att effekterna av en förstärkning pågår men att 

människan inte kan göra något åt detta. Industrierna är de största bidragsgivarna till alla 

föroreningar. Det finns inte heller någon beskrivning om varför man inte skall flyga till vissa 

ställen, om det är utsläpp från flygplan eller någon annan miljöpåverkan framkommer inte.    
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Alf, A5 

- Det är ju inte lätt alltså, det är väl antagligen som det jag ser att det är att det värmer upp, 

att det kommer in strålar och sen kommer de inte ut på något sätt, alltså det värms upp inne i 

jorden då så det höjer temperaturen och så vidare och det påverkar jorden på många olika 

sätt. 

Analys   

I den här beskrivningen så värms jorden upp av strålar, där strålar jämförs med värme. Strålarna 

kommer inte ut av någon anledning, vilket leder till en temperaturhöjning som påverkar jorden 

på skilda sätt. Hindret är okänt men gör att värmen inte kommer ut och även att det därför blir 

varmare.   

Under intervjun har eleven erfarit att gaser som inte är bra är farliga för miljön, men inte om 

det är en växthusgas eller inte. Är den enda elev som tar upp fotosyntesen och försöker förklara 

hur den fungerar. Till en början tas enbart fotosyntesen upp utan en förklaring på vilket sätt det 

har med effekterna att göra. Men efter en stund beskrivs att växterna tar hand om koldioxid men 

också andra gaser. Beskrivningen utgår inte enbart från en anpassning, utan mer ur det 

perspektivet att djur som är anpassade till ett visst område får svårare att klara sig. Det mesta 

kunskaperna om växthuseffekten kommer från olika former av media. 

 

Sammanfattning av beskrivningskategori A  

Inom den här beskrivningskategorin har eleverna erfarit att växthuseffekten och dess 

förstärkning är likvärdiga enligt min tolkning. Ingen åtskillnad uppkommer mellan 

växthuseffekten och ozonskiktets förtunning, uppfattningen är att förtunningen av ozonskiktet 

beror på växthuseffekten. Växthuseffekten ses inte heller som något naturligt. Inom denna 

beskrivningskategori beskrivs växthusgasen koldioxid som en trolig orsak till växthuseffekten 

utöver alla andra ämnen. Instrålning eller solstrålning blir för eleverna likställt med värme. 

Uppfattningen av växthuseffekten kan i elevernas beskrivning liknas vid ett hus, där jorden är 

inneslutet i ett rum. Ingenting kommer ut, eftersom det finns väggar och tak som stoppar den 

utgående värmen, utstrålningen. Dessa väggar och tak (ozonet) har blivit förstörda av 

växthusgaserna.  Vad eller vilka gaser som har med växthuseffekten att göra förutom koldioxid 

är oklart.  
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Det finns en medvetenhet om att förtunningen av ozonskiktet är något viktigt och förklaras med 

att det är växthusgaserna som är orsaken till detta. Någon ansåg att växthusgaserna har trängt 

undan ozonet, men också att det har det blivit mer växthusgaser i atmosfären. De beskriver 

effekter med att isarna smälter, skördesäsongen ökar och så vidare. Alla naturkatastrofer oavsett 

om det är vulkanutbrott, tsunami eller ett ökat antal orkaner är orsakade av växthuseffekten.  

Enbart en elev, A5, tar inte upp tsunami i sammanhanget. Eleverna beskriver även att isarna 

kommer att smälta på grund av värmeökningen men inte var eller hur det kommer att påverka 

människan. Vad gäller förbränningen i oljepannan är det allt från värme till koldioxid som 

bildas enligt elevernas uppfattningar. Några (Elev A1 – Elev A3) beskriver också 

växthuseffekten till en viss del som en förstärkning.     

 

6.2.2 Växthuseffekten är ett slutet rum där inget kommer ut, 

beskrivningskategori B 

Inom den här beskrivningskategorin bildar avgaser en hinna runt jorden. Lagret eller hinnan 

utgör ett växthus. Konsekvenserna av en förstärkning av växthuseffekten beskrivs som 

issmältning med en riklig vattenmängd som följd och att människor och djur kan anpassa sig. 

Växthuseffektens förstärkning uppfattas inte i lika hög grad som i beskrivningskategori A.  

 

Bo, B1 

- Jag tycker det är ganska svårt att definiera vad det betyder. Avgaserna bildar som ett lager 

som gör att värmen… gör att värmestrålningen och UV- strålningen inte studsar och 

försvinner rätt ut i atmosfären utan det bildas som ett växthus värmen kommer in men inte ut   

 

Analys 

Här finns en åtskillnad mellan värmestrålningen och UV- stålning.  Men oavsett vilken strålning 

det är så stannar den kvar, inget reflekteras ut. Lagret liknas vid ett transparent glas, vilket inte 

släpper ut värmen vilket också beskrivs som ett växthus. Avgaser tas upp i förklaringen om vad 

det är som gör att värmen stannar kvar. Om det är en beskrivning av växthuseffekten eller en 

förstärkning är oklart.   

Det finns ett visst erfarande om konsekvenserna, till exempel om människor bosätter sig nära 

vatten, så är det risk att dessa samhällen drabbas av förhöjd vattennivå. Växter kommer att 

anpassa sig efter klimatförändringarna, vilket kan ses ur perspektivet att en anpassning handlar 

om en gradvis förändring. Dör en art ut så kommer nya arter vilka är anpassade för ett nytt 
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klimat. Den globala uppvärmningen innebär att det kommer att ske översvämningar, dessa 

orsakas av att glaciärerna smälter. Kunskaperna om växthuseffekten med dess eventuella 

förstärkning kommer mest från skolan. 

 

Bertil, B2 

- Det är väl typ en hinna runt jorden avgaser och så påverkar ju växthuseffekten det blir som 

ett växthus, värmen stannar kvar. 

 

Analys  

Beskriver att har värmen väl kommit in så stannar den, den kommer inte ut. Att värmen inte 

kommer ut beror på en hinna bestående av avgaser, en genomskinlig hinna. Har uppfattat att 

värmen samlas och stannar kvar som i ett växthus. Det här erfarandet kan liknas vid det hos 

elev B1.   Följderna innebär att det kommer bli varmare, vilket gör att isarna smälter och då blir 

det mer vatten. Orsaken till jordbävningar är kontinentalplattornas rörelser, vilket här tolkas 

med att ökar värmen så ökar också antalet jordbävningar. Det tolkar jag som om att eleven har 

erfarit att om det blir det varmare på jordens yta så blir det också varmare under jordens yta. 

Vid förbränningen i oljepannan uppfattas detta som om att det bildas en oljedimma, vilken kan 

vara synonymt med koldioxid. Dimman förs ut i atmosfären och påverkar växthuseffekten.  

Kunskaperna kommer från TV och tidningar, möjligtvis också från skolan.   

 

Bengt, B3 

- Det är väl typ en hinna runt jorden, avgaser, och så påverkar ju växthuseffekten, det blir 

som ett växthus värmen stannar kvar …. Solens strålar kommer in, allt går inte tillbaka utan 

stannar här. Strålarna reflekterar mot växthusgaserna. Ljuset som absorberas används av 

djur, växter och människan. 

 

Analys 

Det finns en beskrivning om att avgaser bildar en hinna, vilket lägger sig som ett lock över 

jorden, likt taket på ett växthus.  Begrepp som reflektion och absorption används i 

beskrivningen av växthuseffekten.  Det finns även en beskrivning av att strålning är detsamma 

som värme. Uttrycker även att ljuset, som absorberas, används av djur, växter och människan, 

ljus och värme blir synonymer.  Även här beskrivs ett växthus, där värmen stannar kvar. 

Enligt eleven har växthusgaserna erfarits som koldioxid från förbränning samt freon.  Det 
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finns en skillnad mellan människor som bor i de nordliga delarna av världen och de 

människor som bor nära ekvatorn. Eleven har erfarit att det blir varmare för dem som lever 

nära ekvatorn. Även människor i de nordliga delarna kommer att påverkas men då i form av 

en ny istid. Hur detta kommer att ske beskrivs inte, men påpekar att det har med 

Golfströmmen att göra. Blir det varmare så uppstår en överblomning vilket kan referera till en 

liknande form av anrikning i näringskedjan.  Vid förbränningen i oljepannan bildas koldioxid 

och vatten, vilket bidrar till växthuseffekten. Eleven beskriver att kunskaperna kommer från 

skolan men också från massmedia.     

  

Sammanfattning av beskrivningskategori B  

Strålarna stängs in och åker fram och tillbaka, och nämner direkt ett växthus. Bilden av ett hus 

finns dock kvar men i något mindre omfattning än i beskrivningskategori A. Att solens strålar 

studsar kan för eleverna innebära att instrålningen värmer upp jordytan, men även att 

instrålningen reflekteras åt olika håll. Avgaserna bildar hinnan runt jorden och gör att värmen 

stannar kvar. Denna typ av uppfattningen fanns även i beskrivningskategori A, men då 

utgjordes denna av ozonhinnan.  En av effekterna som beskrivs är en ökad vattenmängd, 

eftersom is kommer att smälta. B1 säger att det är glaciärerna som kommer att smälta. I den 

tidigare beskrivningskategorin A klargjordes inte vad som kom att smälta. Eleverna i 

beskrivningskategori B har inte erfarit tsunami som en effekt av en förstärkning, däremot 

jordbävningar vilket även eleverna i beskrivningskategori A uppfattade. 

 

Eleverna i den här beskrivningskategorin har erfarit att naturkatastrofer, oavsett vilka, till största 

delen är ett resultat av en växthusförstärkning. Den växthusgas som har uppfattats är av alla är 

koldioxid, någon nämnde också freon. De har (liksom eleverna i den första 

beskrivningskategorin) inte erfarit skillnader mellan förstärkningen av växthuseffekten och 

andra miljöeffekter. Så oavsett naturkatastrof så är orsaken den globala uppvärmningen. Isar 

kommer att smälta, vilket gör att vattennivån höjs och samhällen nära hav drabbas. Det kommer 

också att bli varmare, vilket gör att värmen går ner i marken och ökar förekomst av 

jordbävningar. Människan och växter kommer i första hand att anpassa sig till ett nytt klimat.  
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6.2.3 Olika gaser gör att värmen inte kommer ut, beskrivningskategori C 

Eleverna har erfarit att värmen kommer in och stannar kvar, där olika gaser är orsaken. Värmen 

fastnar i något, vilket gör att det kan liknas vid ett tyg av något slag, som inte är lika slutet som 

ett hus eller ett växthus. Inom den här beskrivningskategorin finns uppfattningen att effekterna 

ger mer värme, vilket kan göra att is smälter. Människan kommer att kunna anpassa sig, däremot 

blir det svårare för djur och växter. Resultatet av en förstärkning av växthuseffekten är bland 

annat en ökning av orkaner, regn och stormar.  Effekterna drabbar geografiskt sett mer andra 

områden än där eleverna själva befinner sig.   

   

Ceasar, C1 

- Jag tror att växthuseffekten är att det kommer in strålning och värme från atmosfären och 

det släpps inte tillbaka ut i rymden så det fastnar inuti, det är gaser som inte släpper tillbaka 

den, som samlas upp i atmosfären   

 

Analys 

Eleven har erfarit att det är en skillnad mellan strålning och värme.  Har även erfarit att det är 

gaser som håller kvar värmen och strålningen på jorden.  Värmen och strålningen fastnar vilket 

orsakas av gaserna. Upplever mer att jorden har skilda sfärer och inte de slutna rum som 

eleverna i de tidigare beskrivningskategorierna uppfattade. Värmen fastnar snarare i något som 

kan liknas vid ett träd med grenar eller en väv, vilket utgörs av olika gaser.   Eleven har erfarit 

att ozon kan vara en växthusgas, beskriver även att växter är mer känsliga för en förstärkning 

av växthuseffekten än människan.  Enligt eleven så handlade undervisningen i skolan mer om 

hur människan skall göra för att spara på energi, inte om orsakerna till en förstärkning av 

växthuseffekten. Följderna av en förstärkning kommer enligt eleven blir att naturkatastrofer 

ökar med en förhöjd medeltemperatur, med mer regn och stormar. Inga geologiska förändringar 

som jordbävningar.  Människor har en större chans till anpassning vilket inte djur och växter 

har på samma sätt.  

 

Claes, C2 

- Växthuseffekten är att det kommer… värmestrålar in mot jorden och sen så reflekteras den 

mot jorden. Och vissa strålar åker ut i rymden igen och andra reflekteras mot atmosfären och 

så ner mot jorden igen så som återanvänds igen och sen åker dom ut det blir mer strålar på 

jorden än vad som strålar mot solen  
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Analys  

Beskriver att strålar är samma sak som värme, där vissa reflekteras mot jorden och andra går 

tillbaka ut igen. Växthuseffekten gör att fler av dessa strålar stannar kvar istället för att 

fortsätta ut.  Har erfarit att strålarna återanvänds, vilket kan liknas vid att ingenting försvinner, 

allt finns kvar. Den här eleven beskriver inte växthuseffekten på samma sätt som elev C1 

gjorde, det vill säga att något skulle ha fastnat. Eleven har vidare erfarit att koldioxid är en 

växthusgas. Beskriver att konsekvenser i andra länder som, USA och Thailand, blir större än i 

det egna närområdet, Sverige. Nämner inte något om vad som kan påverka människor i 

närheten, problemen tycks inte ännu ha kommit hit. Att tsunamin i Thailand och orkanerna i 

USA förknippas med växthuseffekten kan bero på att dessa händelser bevakades intensivt 

massmedialt. Växter kommer att påverkas, eftersom hösten blir längre där en förlängning 

förknippas med ökad värme. Beskriver att skolan har stått för den huvudsakliga 

informationskällan om växthuseffekten, men även program via Tv-kanalen Discovery, vilken 

tar upp naturvetenskapliga fenomen. Det som sker vid en förbränning är en blandning av gas 

och av värme. Gaserna är flera olika ”farliga” gaser. 

 

Sammanfattning av beskrivningskategori C   

Växthuseffekten beskrivs med att värme kommer in, men på grund av ett hinder i det här fallet 

gaser, går inte all värme ut igen.  Det framställs inte att det är växthusgaserna, som hindrar 

värmen att gå ut, det är eventuellt underförstått. Det har erfarits att det kan finnas fler 

växthusgaser. Samtidigt är det svårt att veta om de egentligen känner till ozon som växthusgas 

eller om de kopplar samman gasen med ämnen, som inte är bra för miljön. De nämner inte 

heller att avgaser är ett hinder, vilket mer gjordes i beskrivningskategori B. I beskrivningarna 

finns inte någon bild av ett slutet rum eller ett växthus som i de två tidigare 

beskrivningskategorierna, istället en form av växelverkan mellan olika sfärer.  Människan 

anpassar sig till konsekvenserna av en förstärkning, men det blir svårare för djur och växter.  

De uppfattar, som i de två tidigare beskrivningskategorierna, att en förstärkning av 

växthuseffekten mer drabbar andra geografiska områden än det egna regionala området. 

Naturkatastrofer som en följd av en förstärkning kommer att bli värmeökning, orkaner och 

stormar, vilket eleverna i beskrivnings kategori B även nämnde. Däremot så nämns inget om 

förhöjda vattennivåer på grund av smältande is, vilket fanns med i de två tidigare 

beskrivningskategorierna. En av eleverna, C2, tar upp tsunami som en effekt av 

växthusförstärkningen som även eleverna i den första beskrivningskategorin, A, gjorde.  
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6.2.4 Åtskillnad mellan växthuseffekten och dess förstärkning, 

beskrivningskategori D  

Inom den här beskrivningskategorin finns ett erfarande att strålning och olika gaser gör så att 

temperaturen höjs.  Värmen kommer in och studsar runt på jorden, en del av värmen försvinner 

ut igen. Inom den här beskrivningskategorin finns vare sig ett hus eller ett växthus beskrivet. 

Eleverna skildrar att det är en skillnad mellan växthuseffekten och dess förstärkning. Effekterna 

beskrivs med att människor och djur får anpassa sig, däremot inte överallt. De största 

förändringarna drabbar inte det egna regionala området, däremot kommer antalet stormar och 

översvämningar att öka i Sverige. 

  

Dag, D1 

- Vad växthuseffekten är det är svårt att… Det är när solen lyser på jorden så studsar 

solstrålarna på jorden sen åker dom upp i atmosfären igen och så är det väl gaser och grejer 

och är det så att det är mer gaser så studsar mer av värmen tillbaks till jorden. Det gör ju att 

det blir varmare om vi släpper ut mer gaser och så eller ja vissa partiklar och så och det gör 

att växthuseffekten ÖKAR och så   

 

Analys 

Här finns ett erfarande om att det är en förstärkning av växthuseffekten som sker idag, inte 

växthuseffekten i sig. Beskriver att strålarna “studsar” vilket även eleverna i 

beskrivningskategori B gjorde. Solstrålarna kan liknas vid en boll som studsar i ett rum mot tak 

och golv. Däremot uppfattas det inte som ett slutet rum, utan mer som att det är gaser av olika 

slag som gör att värmen stannar kvar. Det finns även ett erfarande att koldioxid är en 

växthusgas. Men också en uppfattning om att det bildas vatten och partiklar vid förbränning. 

Det finns även vissa skillnader mellan lokala och globala effekter, där djurarter kommer att dö 

ut och då bland annat i Afrika, där temperaturen redan är hög på vissa ställen. Det är också 

vattenbrist inom vissa områden, vilket kan leda till brist på föda enligt min tolkning. Eleven har 

även uppfattat att människor i Norden inte kommer att drabbas på samma sätt som människor i 

Afrika, även om vi drabbas av ett ökat antal stormar och översvämningar. Afrika uppfattas som 

mer sårbart än länder på våra breddgrader.  Precis som eleverna i de andra 

beskrivningskategorierna har det även här erfarits att istäckta områden kommer att smälta. Men 

att det här leder till översvämningar på vissa ställen och torka på andra framkommer inte i de 

andra beskrivningskategorierna.  Elevens uppfattningar kommer från skolan och Internet.   
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Dante, D2 

- Det är när man släpper ut gaser i atmosfären framför allt koldioxid som inte är naturligt 

och som naturen inte kan ta om hand. I vanligt fall tar växter hand om detta och bildar syre, 

men eftersom det är sånt överskott så kan inte naturen själv ta om hand, så då lagras det 

längst upp i atmosfären som ett glas kan man säga när solens strålar sen kommer in till 

jorden så reflekterar dom i det här lagret då så dom varma strålarna blir kvar å studsar fram 

å tillbaka i atmosfären vilket gör att eftersom de varma strålarna så höjs temperaturen.  

 

Analys  

Beskriver en blandning av en naturlig växthuseffekt men också en förstärkning. De varma 

strålarna stannar kvar vid en förstärkning, där strålar blir synonymt med värme, liknande 

beskrivningskategori A. Har erfarit att det finns ett överskott av något vilket inte kan tas om 

hand och överskottet erfars som en förstärkning, där glaset i beskrivningen utgörs av 

koldioxiden. Uppfattningen skiljer sig från elevernas i beskrivningskategori B, där allegorin är 

mer som en gashinna än ett växthus. Förknippar en höjning av vattennivån med att is smälter, 

sker det här kommer låglänta länderna att drabbas mer än andra länder.  Den här eleven är den 

enda som ser effekterna i ett längre perspektiv. Beskriver att det blir svårt för vissa människor 

att anpassa sig, eftersom det saknas ekonomiska möjligheter på vissa platser i världen. Djur 

uppfattas ha samma förutsättningar som människan för att anpassa sig till eventuella 

förändringar. Eleven har även erfarit att vissa länder kommer att försvinna helt på grund av att 

de är låglänta.           

 

Sammanfattning av beskrivningskategori D   

Eleverna i den här beskrivningskategorin har erfarit växthuseffekten ur två perspektiv, dels som 

en nödvändighet för klimatet men även konsekvenserna av dess förstärkning.  Ordet studsar 

förekommer i beskrivningen om hur strålningen sprids, viket även elever i beskrivningskategori 

A (A2) och B (B1) gör. Den här beskrivningen kan ibland kännetecknas av att 

strålningen/värmen studsar mot golv, väggar och tak liknande en boll som studsar. Men då det 

inte existerar något direkt tak i de här elevernas beskrivningar så kan deras uppfattning av 

värmespridningen mer liknas vid någon annan form av rörelse. Eleverna i beskrivningskategori 

D uppfattar och närmar sig en mer komplex förståelse av växthuseffekten än eleverna i de 

tidigare beskrivningskategorierna.  



60 

 

6.3 Kritiska skillnader i sättet att förstå växthuseffekten 

Elevernas beskrivningar av växthuseffekten, det erfarna lärandeobjektet 1, visar på skilda sätt 

att förstå dess orsak och effekter. Utifrån elevernas beskrivningar har det uppkommit aspekter, 

som visar på distinktioner i sättet att förstå växthuseffekten. Som exempel hade flertalet av 

eleverna svårigheter att skilja mellan absorption och reflektion samt in- och utstrålning. Samma 

sak gäller för hur de olika växthusgaserna bildas, de benämns istället som gaser i allmänhet.  

Eleverna gör inte heller någon direkt åtskillnad mellan växthusgaser och gaser som inte är 

växthusgaser. Flera av eleverna har även erfarit växthuseffekten som ett växthus med tak och 

väggar. De kritiska skillnader i sättet att beskriva och förstå växthuseffekten så som de 

framträdde hos eleverna var följande: 

 

1 Skillnaden mellan en naturlig växthuseffekt och en förstärkning. 

Eleverna beskriver växthuseffekten som en förstärkning. Det förekommer ingen åtskillnad 

mellan en naturlig växthuseffekt och en förstärkning. Exempelvis, allt som vi producerar 

eller typ koldioxid går upp i atmosfären och förstör ozonlagret, global uppvärmnin.g    

 

2 Skillnad mellan inkommande och utgående strålning. 

Strålning innebär samma sak som värme. Strålningen kommer från solen, ingen åtskillnad 

görs mellan ingående eller utgående strålning. Som exempel, jag tror att växthuseffekten är 

att det kommer in strålning och värme från atmosfären och det släpps inte tillbaka ut i 

rymden så det fastnar inuti, det är gaser som inte släpper tillbaka den, som samlas upp i 

atmosfären.   

 

3 Skillnad mellan reflektion och absorption.  

De gaser som absorberar den utgående värmestrålningen är växthusgaserna. Det förekommer 

ingen åtskillnad mellan reflektion och absorption, reflektion används som beskrivning för både 

reflektion och absorption. Studsar används som synonym för absorption och reflektion.  

Exempelvis det är när solen lyser på jorden så studsar solstrålarna på jorden sen åker dom 

upp i atmosfären igen och så är det väl gaser och grejer och är det så att det är mer gaser så 

studsar mer av värmen tillbaks till jorden. 

  

4 Skillnad mellan växthusgaserna och andra gaser. 
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Flertalet av eleverna har uppfattat att koldioxid är en växthusgas, men kan inte ange andra 

växthusgaser. De uppfattar att gaser, som inte är bra för miljön är växthusgaserna, inte vad 

som gör en gas till en växthusgas.  Exempel, jag vet inte vad som menas med växthusgaser        

 

5 Skillnad mellan ozonets förtunning och växthuseffekten 

Ozon är ett skydd mot farlig UV-strålning enligt eleverna och de är medvetna att det pågår en 

förtunning av ozonskiktet. Förtunningen uppfattas dock som orsakad av växthuseffekten. 

Exempelvis, allt som vi producerar eller typ koldioxid går upp i atmosfären och förstör 

ozonlagret, global uppvärmning   

  

6 Skillnader mellan växthuseffekter och naturkatastrofer 

Under en tid har det i olika sammanhang presenterats konsekvenser av en förstärkning av 

växthuseffekten. Effekterna av förstärkningen ger en ökad medeltemperatur, glaciärsmältning, 

torka, ökad nederbörd. Samtidigt har även olika former av naturkatastrofer angivits, exempelvis 

tsunami, jordbävningar och vulkanutbrott. Naturkatastrofer i allmänhet uppfattas av eleverna 

som orsakade av förstärkningen av växthuseffekten förr än som resultat av geofysiska 

aktiviteter. Exempel, klimatet gör att det blir mer katastrofer som orkaner och mer vatten mer 

jordbävningar och tsunami. Dessa kritiska skillnader måste eleverna erfara för att på så sätt 

förstå vad växthuseffekten innebär. 
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Kritiska skillnader  Beskrivningskategori 
 

1 Växthuseffekten/Förstärkning  A 

2 Inkommande/Utgående strålning A, B, C och D 

3 Reflektion/Absorption A, B, C och D 

4 Växthusgaser/Icke växthusgaser A, B, C och D 

5 Ozonförtunning/Växthuseffekten A 

6 Växthuseffekter/Naturkatastrofer A, B och C 

Tabell 4: Sammanställning av de kritiska skillnaderna i beskrivningskategorierna och hur de relaterar till 

beskrivningskategorierna A-D. 

 

6.4 Det erfarna lärandeobjektet efter undervisningen 

Den andra intervjun med eleverna skedde efter det att all undervisning avslutads.  Eleverna fick 

i den andra intervjun samma frågeställning om växthuseffekten. Elevernas erfarna 

lärandeobjekt efter undervisningen har även här delats in i olika beskrivningskategorier. Syftet 

har varit att se vad som har gjorts möjligt för eleverna att lära, vad eleverna har erfarit utifrån 

undervisningen samt jämföra det erfarna lärandeobjektet före undervisningen med det erfarna 

lärandeobjektet efter undervisningen.  

    

Alla elever var efter undervisningen medvetna om att flera av effekterna beror på förstärkningen 

av växthuseffekten, alltså inte en naturlig växthuseffekt.  Det som här presenteras skiljer sig 

inte nämnvärt från föregående, men beskrivningskategorin C har fallit bort, eftersom de 

uppfattningarna inte längre fanns representerade i gruppen. Någon ny beskrivningskategori har 

inte tillkommit.           

 

6.4.1 Växthuseffekten är ett slutet rum där inget kommer ut, 

beskrivningskategori A  

Det eleverna har erfarit efter undervisningen i den här beskrivningskategorin har varit att 

växthuseffekten fortfarande liknas vid ett hus, där strålarna studsar runt.  En del av eleverna 

uppfattar fortfarande att växthuseffekten har med ozon att göra, men inte i samma utsträckning 

att växthuseffekten förstör ozonskiktet som före undervisningen. Effekterna i den här 

beskrivningskategorin utgörs av smältande is och en möjlighet till anpassning. Några elever 
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kopplar samman förstärkningen av växthuseffekten med ökning av vulkanutbrott och 

jordbävningar.  

  

Ceasar, A1 

Denna elev tillhörde tidigare beskrivningskategori, C1. Elevens beskrivning av 

växthuseffekten var före undervisningen: 

- Jag tror att växthuseffekten är att det kommer in strålning och värme från atmosfären och 

det släpps inte tillbaka ut i rymden så det fastnar inuti, det är gaser som inte släpper tillbaka 

den, som samlas upp i atmosfären    

 

Efter undervisningen beskrivs växthuseffekten så här: 

- Atmosfären släpper igenom solstrålar och strålar ut och så… och så studsar det mot 

jordytan, men sedan tillbaks ner på jorden igen och kan inte ta sig ut, så strålningen stannar 

kvar innanför atmosfären. Växthusgaserna gör att dom, gör väl så att det inte kan ta sig ut 

från… genom atmosfären igen. 

 

Analys 

Eleven har erfarit att solstrålar studsar mot jordens yta och där strålarna inte kan ta sig ut, 

eftersom det är någon form av hinder i vägen, hindret är växthusgaserna.  I den första 

intervjun användes både strålning och värmestrålning, vilket inte är fallet i den andra 

intervjun. Eleven är medveten om att det är växthusgaserna, som håller kvar värmen.         

I den första intervjun beskrevs effekterna med en ökad regnmängd och fler stormar. Människan 

kunde anpassa sig bättre än djur och växter. Förutom koldioxid uppfattades ozon som en 

växthusgas. Det fanns också en beskrivning av att växter är mer känsliga för en förstärkning av 

växthuseffekten än människan.  Eleven har påpekat att växthuseffekten ökar, det finns då en 

risk för att mer koldioxid avges. Det sker på grund av att det är för mycket koldioxid som är 

lagrad i marken, blir det mera stormar och träd fälls kan koldioxidhalten öka. Det här togs upp 

i undervisningen ” till exempel skogar som har lagrat koldioxid och sånt. River vi upp sånt så 

det kommer upp igen” genom en kontrast, vilket innebar att eleven kunde urskilja detta.     
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Vidare handlar det om att dra slutsatser utifrån det som har erfarits. Eleven har erfarit att det 

som sker idag är en förstärkning av växthuseffekten, eftersom det i undervisningen skapades en 

kontrast mellan växthuseffekten och dess förstärkning.         

 

Arne, A2 

Eleven tillhörde även tidigare beskrivningskategori A och beskrev växthuseffekten så här: 

 

- Det är ju inte lätt alltså, det är väl antagligen som det jag ser att det är att det värmer upp, 

att det kommer in strålar och sen kommer de inte ut på något sätt, alltså det värms upp inne i 

jorden då så det höjer temperaturen och så vidare och det påverkar jorden på många olika 

sätt   

 

I den andra intervjun efter undervisningen:     

 

- Det är när solens värmestrålar träffar atmosfären så åker viss tillbaks ut i atmosfären och 

viss del åker igenom och träffar jordytan.  Dom strålarna studsar upp sedan mot atmosfären 

och om det är mycket växthusgaser i atmosfären så studsar större delen av dom tillbaks ner 

mot jorden och kommer inte ut i atmosfären, och det gör att det blir varmare på jorden   

 

Analys  

Eleven har erfarit att solens strålar är liktydig med värme, ”när solens värmestrålar träffar 

atmosfären”. I den första intervjun beskrevs inte att värmen kommer ut på grund av någonting, 

vad någonting är beskrivs inte. Men i den andra intervjun har eleven erfarit att det är 

växthusgaserna, som gör att värmen inte går ut igen. Eleven använder sig av studsar i 

beskrivningen av hur strålarna reflekteras, ”så studsar större delen av dom tillbaks”. Beskriver 

inte att värmen absorberas av växthusgaserna, vilket gör att även den här beskrivningen mer 

liknar ett hus. I den första intervjun beskrev eleven effekterna med att is kommer att smälta, 

landmassor kommer att försvinna, människan kommer att klara sig men det blir värre för djur 

och växter. Växthusgaser var koldioxid och kolmonoxid  

 

Eleven har erfarit att översvämningar, torka och att antalet skadeinsekter kommer att öka då 

det blir varmare. Påpekade tidigare att vulkanutbrotten kommer att öka, men har nu erfarit att 
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balansen i jordsystemet kommer att ändra men inte på vilket sätt. Balansen mellan jordens 

skilda system togs upp i undervisningen. Det finns en svårighet hos eleven att urskilja om det 

är orsakat av förstärkning av växthuseffekten eller om det är något annat som påverkar jorden. 

Eleven har även erfarit att det kan uppstå nya arter eller nya förhållanden, att det kommer att 

ske en viss anpassning, samt att metan är en växthusgas, vilket tidigare inte beskrevs som en 

växthusgas. Även den här eleven har erfarit att det som sker nu är ingen normal växthuseffekt, 

eftersom det användes en kontrast vad gäller beskrivningen av en naturlig växthuseffekt och 

dess förstärkning. 

 

August, A3 

Tillhörde tidigare beskrivningskategori A och beskrev växthuseffekten så här i den första 

intervjun: 

- Det är när solstrålarna träffar jorden och studsar runt, det blir varmare, ozonlagret gör att 

de reflekteras ut igen. Koldioxidlagret blir tjockare och gör att ozonlagret blir tunnare   

 

Den andra intervjun: 

- Ja, det är när strålarna kommer in och träffar jordytan, så att dom… alltså reflekteras ju 

vissa ut igen, men vissa stannar ju kvar och reflekteras in mot jorden igen. Nu så blir det… ju 

mer ozon vi har så reflekteras inte lika mycket ut, så då blir det mer värme som stannar kvar 

på jorden som skapar en högre medeltemperatur  

 

Analys 

Eleven har efter undervisningen erfarit att det är ozonet, som påverkar värmen på något sätt, 

”ju mer ozon vi har så reflekteras inte lika mycket ut, så då blir det mer värme som stannar 

kvar på jorden som skapar en högre medeltemperatur”. Däremot förstör inte koldioxiden länge 

ozonet utan nu fungerar ozonet mer som en växthusgas enligt beskrivningen. Att ozon är en 

växthusgas framhölls inte i undervisningen, men fanns med i beskrivningen av skilda gasers 

förmåga till att absorbera värme i den tidigare visade Power Point presentationen. Ozonet har 

alltså med den reflekterande värmespridningen att göra, där värme blir samma sak som 

strålning.  Det finns fortfarande kvar en koppling enligt eleven mellan växthuseffekten och 

ozon, där förtunningen av ozonskiktet enligt eleven orsakades av förtjockningen av koldioxid 

och därmed även växthuseffekten. I undervisningen förekom ingen kontrast mellan 
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växthusgaser och ozon som växthusgas.  Innan undervisningen beskrev eleven effekterna med 

att klimatet blir varmare, mer vatten på grund av issmältning, mer skogsbränder och att 

människor i Sverige inte kommer drabbas på samma sätt som andra länder.  

 

Eleven hade erfarit att glaciärerna kommer at smälta och som följd höjs vattennivån, vilket även 

gör att strålning inte kan reflekteras tillbaka lika mycket. Det finns en medvetenhet om att det 

är jordens plattor som rör sig vid en jordbävning, men förklarar det ändå med att det är 

växthuseffekten som är orsaken, ” jordens… eller själva ekosystemet rubbas på ett visst sätt 

och då kan ju det bli mer jordbävningar och så”. Det uppstod ingen kontrast vad gäller effekter 

av en förstärkning eller orsaker till exempelvis jordbävning. Har erfarit att växthusgaserna är 

metan, koldioxid, koloxid och lustgas. Koloxid har inte tagits upp i undervisningen. Kopplar 

dock inte samman metan med permafrosten. Den här eleven har erfarit att det är en förstärkning 

av växthuseffekten som sker nu.     

 

Albin, A4 

Den här eleven tillhörde tidigare beskrivningskategori A, där uppfattningen av 

växthuseffekten innan undervisningen var:  

- Allt som vi producerar eller typ koldioxid går upp i atmosfären och förstör ozonlagret, 

global uppvärmning   

 

Efter undervisningen var beskrivningen av växthuseffekten den här:  

 

- Att solen strålar mot oss och så studsar den mot jorden, eller lite tar sig igenom ozonlagret, 

inte allt, mycket reflekteras direkt via ozonlagret ut i rymden igen, men lite släpps igenom. 

Sedan studsar det upp och sedan tillbaka och sedan ut. Det är solstrålarna. Och om 

ozonlagret försvinner så kommer det in mer strålning och då blir det varmare och så ut igen. 

Växthusgaserna, det är det att ozonet, jag kunde inte den kemiska bindningen men jag antar 

att det är så att dom gaserna binder sig med ozonet på något sätt så att det blir något annat 

och det inte skyddar   
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Analys 

Innan undervisningen har eleven erfarit att allt som vi människor producerar förstör ozonlagret, 

vilket också var orsaken till den globala uppvärmningen. Efter undervisningen har eleven erfarit 

att en del av solstrålningen reflekteras ut via ozonlagret tillbaka ut i rymden. Använder 

metaforen studsar vilket blir liktydigt med reflektion och används i beskrivningen av vad som 

sker via ozonlagret. Eleven har även erfarit att växthusgaserna binds till ozonet, vilket gör att 

nya ämnen bildas, det här påverkar ozonet så att det inte längre kan skydda och i sin tur gör att 

det blir varmare, ” om ozonlagret försvinner så kommer det in mer strålning och då blir det 

varmare och så ut igen ”. Har även erfarit att ozonet skyddar, men har inte kunnat urskilja vad 

det är som förstör ozonlagret och inte heller vilken typ av strålning ozonet skyddar mot.  Eleven 

har inte erfarit att ozonförtunningen inte har med förstärkningen växthuseffekten att göra. Det 

kan bero på att det under lektionstid fanns en beskrivning av hur nedbrytningen av ozon sker 

vilket eleven har erfarit men kan inte göra någon åtskillnad av det med växthuseffekten. Det 

kan betyda att det inte gjordes någon tydlig kontrast mellan dessa två begrepp. Före 

undervisningen beskrevs effekterna med naturkatastrofer, där tsunami och fall av hudcancer 

kommer öka, eftersom solen blir starkare. Svavel och koldioxid uppfattas som växthusgaser.    

 

Vad gäller effekterna så har det erfarits att växthuseffekten har med ozonskiktet att göra, ” det 

var ju det att det förstör ozonlagret. Ja, det tror jag, men jag vet inte riktigt hur men jag kan 

tänka mig det.  Eftersom inte eleven har erfarit en kontrast mellan dessa begrepp så kan inte 

heller eleven koppla samma effekter med de skilda begreppen. Det här innebär att det kommer 

in mer strålar från solen som gör att det blir varmare och torrare. Ökar växthuseffekten så 

kommer mer strålar in, vilket också ökar risken för hudcancer. Mer sol och värme orsakar att 

regnskogarna torkar ut, vilket ger mindre syre till människan (en metafor för regnskogarna är 

att de ibland kallas för jordens lungor). Efter undervisningen så har eleven erfarit att metan, 

lustgas och freoner är växthusgaser. Metan och lustgas är växthusgaser men inte freoner. Dessa 

två utgjordes av en kontrast i undervisningen. Freoner är kopplade till förtunningen av 

ozonskiktet vilket inte utgjordes av en tydlig kontrast.  Eleven kunde inte heller fullt ut urskilja 

att det är en förstärkning av växthuseffekten som sker nu. Eleven var närvarande under 

lektionerna men satt långt bak med ansiktet vänt åt klasskamraterna bakom.    
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Alf, A5 

Även den här eleven tillhörde tidigare beskrivningskategori A och beskrev då växthuseffekten 

så här: 

- Det är uppvärmningen av jorden, värmen kommer in men kommer inte ut igen genom 

ozonlagret. Möjligtvis kan ozon tryckas ner och bilda marknära ozon...  

  

Efter undervisningen beskrevs växthuseffekten så här: 

- Solstrålar och sånt kommer in genom ozonlagret och sedan reflekteras det sådär upp och 

ner så här (visar med händerna) … det reflekteras så många gånger så kommer dom ut igen 

ifrån jorden. Ju mer sol det kommer in desto varmare blir det ju här, och ju mer det 

reflekteras desto varmare.  

 

Analys 

Beskriver med hjälp av reflektion solstrålarnas väg genom ozonskiktet, ” Solstrålar och sånt 

kommer in genom ozonlagret och sedan reflekteras det sådär upp och ner så här” (visar med 

händerna): Solstrålar blir här liktydigt med värme, det har reflekterats så flera gånger ju fler 

gånger det reflekteras desto varmare blir det. Eleven har inte kunnat urskilja att växthusgaser 

absorberar strålningen och inte heller skillnaden mellan inkommande och utgående strålning, 

vilket gör att solens strålar som reflekteras ett antal gånger uppfattas som värme. När strålarna 

har reflekterats tillräckligt många gånger så finns det en möjlighet för dem att gå ut igen. 

Effekterna av en förstärkning innan undervisningen beskrev eleven med att det kommer att ske 

en ökning av jordbävningar och tsunami då medeltemperaturen ökar. Känner enbart till 

koldioxid som växthusgas.  Beskriver liknande effekter efter undervisningen som före.  Eleven 

uppfattar att allt som är farligt för miljön, har med växthuseffekten att göra på något sätt ” Gaser 

också som har med regn på något sätt att göra ökar”. Har erfarit att ökar värmen så ökar också 

plattornas rörelser. Innan undervisningen var koldioxid en växthusgas, efter undervisningen har 

eleven erfarit att koloxid är en växthusgas tillsammans med andra gaser som inte är bra för 

miljön. Växthusgaserna blir synonym med alla gaser som påverkar miljön. Har även erfarit att 

det måste finnas en växthuseffekt men det som sker nu är en förstärkning av denna. Den här 

eleven har inte erfarit skillnader mellan växthusgaser och gaser som ur andra förhållanden 

påverkar miljön, ”Man ska ju köra på blyfri bensin så det borde ha något med växthuseffekten 

att göra”. Under lektionstid gjordes ingen åtskillnad mellan växthusgaser och andra 

miljöpåverkande gaser. 
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Dag, A6  

 

Tillhörde tidigare beskrivningskategori D, D1, och beskrev då växthuseffekten så här: 

- Vad växthuseffekten är det är svårt att… Det är när solen lyser på jorden så studsar 

solstrålarna på jorden sen åker dom upp i atmosfären igen och så är det väl gaser och grejer 

och är det så att det är mer gaser så studsar mer av värmen tillbaks till jorden. Det gör ju att 

det blir varmare om vi släpper ut mer gaser och så eller ja vissa partiklar och så och det gör 

att växthuseffekten ÖKAR och så   

  

Efter undervisningen: 

 - Det beror ju på att vi släpper ut mycket olika skadliga ämnen och det gör väl att det lägger 

sig i atmosfären och dom här strålarna som skickar in i jorden, om man talar om förhöjd 

medeltemperatur så studsar dom tillbaka på jordens yta och så ska dom ut i rymden igen, men 

istället så stannar dom flesta strålarna av eftersom det är ett stopp av gas och så vidare. 

Vilket gör att jordens medeltemperatur höjs onaturligt. Detta är ju en onaturlig förändring på 

jorden    

 

Analys  

Beskriver reflektion som ett studsande, vilket även användes som metafor i undervisningen för 

att beskriva reflektion. Växthuseffekten är enligt eleven en onaturlig förändring på jorden, 

eftersom vi släpper ut mer skadliga ämnen än tidigare vilket orsakar en förhöjd 

medeltemperatur. Skadliga ämnena omfattar inte enbart växthusgaser, vilket innebär att eleven 

inte har urskilt vad som är växthusgaser och inte heller absorption och reflektion. Under 

lektionerna uppkom inte heller någon kontrast mellan dessa begrepp.  Eleven har erfarit att 

jordens medeltemperatur höjs på ett onaturligt sätt och att växthuseffekten inte är något 

naturligt.  Effekterna beskrevs tidigare med att vissa djurarter kommer att dö ut och då främst i 

Afrika.  Före undervisningen hade eleven erfarit att befolkningen i Norden inte kommer att 

drabbas på samma sätt som människor i andra länder. 

  

Eleven erfar att medeltemperaturen höjs som i sin tur gör att isarna smälter. Skadeinsekter, som 

är vanliga i tropiska områden, kommer upp till oss och gör vi oss inte förberedda för det här så 

kommer insekterna att äta upp växter. Har sedan tidigare erfarit att jordbävningar och 

vulkanutbrott inte har med växthuseffekten att göra, eftersom det är kontinentalplattornas 
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rörelser som orsakar detta. Men ändrar sig därefter till att det har utsläpp av olika ämnen att 

göra vilket kan vara kopplat till förstärkningen av växthuseffekten: ”Dom säger ju i och för säg 

att ökningen av tsunami och sånt skulle öka… Det har ju med att vi släpper ut… Ja, det tror 

jag nog. Det låter konstigt men… om man följer mitt resonemang så får jag väl tro på det”. 

Eleven har till en viss del erfarit att tsunamin kan kommer att öka på grund av ökade utsläpp. 

Det här utgör dock en viss osäkerhet i vad som är orsakat av vad. Det kan bero på att det inte 

uppkom någon kontrast vare sig i undervisningen eller i filmen om effekter och skillnader 

mellan förstärkningen av växthuseffekten och andra naturkatastrofer som orsakar lidande för 

människor, djur och natur. Eleven har erfarit att det behövs en ”viss växthuseffekt”, men att det 

idag går alldeles för fort och då troligtvis med en värmeökning som följd.  

 

Sammanfattning, beskrivningskategori A 

Alla i beskrivningskategorin har efter undervisningen några gemensamma beskrivningar av 

växthuseffekten. De har erfarit att växthuseffekten kan liknas vid ett hus, där värmen studsar 

runt och inte kommer ut på grund av något slags hinder. De använder också reflektera 

synonymt med absorption. Ordet studsar används som en metafor för reflektion i 

undervisningen om in- och utstrålning. Två elever har inte förändrat sitt erfarande efter 

undervisningen, de påpekar fortfarande att det finns ett samband mellan ozonets förtunning 

och växthuseffekten. När frågan om vad en ökad värmeutveckling kan orsaka och vad som 

sker om fler växthusgaser frisläpps, så uppvisade flera av eleverna faktakunskaper och kunde 

se en del samband mellan de olika delarna. Två av eleverna har erfarit att det kommer bli mer 

jordbävningar och vulkanutbrott om det blir en temperaturhöjning. Eleverna har även erfarit 

att det kommer ske en anpassning för djur vad det gäller en klimatförändring.   

 

Eleverna i den här beskrivningskategorin har inte kunnat urskilja sambandet mellan orsakerna 

till en förstärkning och resultatet av förstärkningen. De har inte heller erfarit hur växthusgaserna 

bildas och inte heller vilka gaser som är växthusgaser eller kunnat urskilja vad som är effekter 

av de klimatförändringar som sker på grund av växthuseffektens förstärkning eller om det 

handlar om övrig miljöpåverkan. Detta innebär att naturkatastrofer och växthuseffekter blir 

svåra att urskilja, då det inte har förekommit någon kontrast mellan dessa begrepp. Det här gör 

i sin tur att andra kritiska skillnaderna inte heller har kunnat urskiljas hos eleverna. Två av 

eleverna har erfarit att det finns en obalans i ekosystemet idag på grund av en ökad 

växthuseffekt, vilket också påpekades i undervisningsavsnittet, som handlade om effekter.   En 
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av eleverna, A4, var dock något tveksamt i sin uppfattning om det som sker nu, om det behöver 

finnas en växthuseffekt eller inte. Beskrivningskategori B. 

  

6.4.2 Växthuseffekten är ett slutet rum där inget kommer ut., 

beskrivningskategori B 

De här eleverna uppfattar växthuseffekten som ett växthus och använder även den metaforen i 

sina beskrivningar: Ett glashus, där strålarna kommer in och studsar runt. Men det går att öppna 

ett fönster/lucka, där strålarna kan komma ut, luckan eller fönstret är ozonskiktet. Eleverna i 

beskrivningskategorin uppfattar att förstärkningen av växthuseffekten medför att glaciärerna 

smälter. Då dessa smälter kommer även permafrosten att smälta, vilket gör att metan är den 

växthusgas som då ökar. Några av eleverna har erfarit att vulkanutbrott kommer att öka som ett 

resultat av en förstärkning.    

 

Bo, B1 

Eleven tillhörde tidigare beskrivningskategori B och beskrev innan undervisningen 

växthuseffekten så här:  

 

- Det är väl typ en hinna runt jorden, avgaser, och så påverkar ju växthuseffekten det blir som 

ett växthus, värmen stannar kvar    

 

Efter undervisningen är beskrivningen den här: 

- Alltså, det ser ut som ett växthus, att det håller liksom kvar värmen runt jorden. Solens 

strålar… dom sätts in mot jorden och sedan ska dom ju studsa ut igen. Men om 

växthuseffekten håller kvar dom så studsar dom ju bara… alltså då kommer dom ju inte ut, då 

hålls dom ju kvar i jordens atmosfär   

 

Analys 

Innan undervisningen fanns en beskrivning om att det är en hinna runt jorden som håller kvar 

värmen. Hinnan liknades vid ett växthus. Bilden av ett växthus finns fortfarande kvar, där 

växthusgaserna håller kvar värmen, eftersom strålar från solen studsar runt istället för att 

försvinna ut. Det sker ingen reflektion ut från jorden, istället studsar gaserna runt. Även här 

används metaforen studsar. Den här eleven har inte erfarit skillnaden mellan in- och utstrålning 
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och inte heller skillnaden mellan absorption och reflektion. Effekterna innan undervisningen 

beskrevs med att blir det varmare så kommer isen att smälta, vilket gör att vattennivån stiger. 

Jordbävningar beror på att kontinentalplattorna rör på sig, vilket har med växthuseffekten att 

göra, eftersom det även blir varmare under jordytan.   

 

 Efter undervisningen har eleven har erfarit att effekterna innebär att is smälter och att det blir 

varmare. Värmen gör att det blir en ökning av vulkanutbrott, ”Permafrosten smälter den 

innehåller koldioxid och freoner. Det kommer väl… om det blir varmare så insekter och sånt 

som kan leva här, om vi får ett varmare klimat […] Men det blir väl ändringar i jorden, inuti 

jorden på grund av den värms upp och då blir det väl fler vulkanutbrott”. Det här händer enligt 

eleven på grund av att marken värms upp och utlöser på så sätt markförändringar. 

Beskrivningen av växthuseffekten efter undervisningen är enligt min åsikt bättre än innan 

undervisningen, vilket innebär att eleven hamnar i beskrivningskategori B. Däremot har inte 

eleven erfarit effekterna av en förstärkning eller växthusgaserna. Orsakerna till det kan dels 

vara att det inte har uppkommit någon kontrast mellan orsaker och verkan av skilda 

miljöproblem och förstärkningen av växthuseffekten samt av skilda gaser. Andra orsaker kan 

också ligga till grund för elevens beskrivning av dess konsekvenser, enligt det inspelade 

lektionsmaterialet var eleven närvarande på alla lektioner men utan att samtala med några andra 

elever.  

 

Vidare har eleven erfarit att det även kommer att ske en anpassning, vilket även var 

uppfattningen i den första intervjun. Eleven har inte heller erfarit skillnaden mellan in- och 

utstrålning, mellan reflektion och absorption, vilka gaser som är växthusgaser och inte heller 

skillnader mellan växthuseffekter och naturkatastrofer. Under en lektion togs freon upp, en gas 

som har skadat ozonskiktet, vilket eleven kan ha erfarit som en växthusgas.  Eleven har erfarit 

att permafrosten kommer att smälta men inte vilken växthusgas som då kan komma att 

frisläppas. Har även erfarit, men dock med någon osäkerhet, att det som sker idag är en 

förstärkning av växthuseffekten.    

 

Adam, B2  

Före undervisningen tillhörde eleven beskrivningskategori A, A1, där beskrivningen såg ut så 

här: 
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- Den globala uppvärmningen, där vi genom skadliga utsläpp och mycket mer förstör vår 

miljö så att ozonlagret förstörs och solens strålar kommer mer och mer stanna i Sverige… nej 

världen  

 

Efter undervisningen: 

- Solens strålar hamnar här på jorden och reflekteras.  Sedan stoppas de när de kommer ner, 

inte alla men den del en del blir kvar och då blir det som ett växthus, alltså det fungerar som 

ett växthus egentligen Om dom pajar ozonlagret så borde det bli varmare på jorden, för då 

reflekteras den inte in igen, det blir alltså varmare på jorden. Men sedan vet jag inte hur, om 

det hänger ihop. Dom förstör i alla fall så att det blir varmare på jorden   
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Analys 

Har erfarit efter undervisningen att om ozonskiktet förstörs kommer det att bli varmare, 

eftersom ozonskiktet gör att värmen reflekteras ut. Mer strålar genererar mer värme, vilket gör 

att solstrålar blir liktydigt med värme. Eleven säger också att det fungerar som ett växthus, där 

ozonförtunningen liknas vid ett öppet fönster ut mot atmosfären. Eleven kan inte urskilja en 

skillnad mellan in- och utstrålning och inte heller absorption och reflektion. Innan 

undervisningen beskrev eleven att effekterna av en förstärkning kommer göra att det blir en 

ökning i blomningsperioderna, att förstärkningen inte påverkar människan i det egna regionala 

området som i andra delar av världen.  

  

Vidare har eleven erfarit flera effekter av en förstärkning efter undervisningen. Exempelvis att 

vattnet på vissa ställen kommer att försvinna. Det innebär att den smältande isen istället rinner 

ut i havet. Det här ger en brist på rent och drickbart vatten på land. Har även erfarit att 

växthusgaser förutom koldioxid är metan och lustgas, vilket inte framkom i den första intervjun.  

Dessa växthusgaser utgjordes av en kontrast i undervisningen. Har även erfarit var gaserna 

finns, men påpekar, ” om dom få graderna spelar någon roll”, om några få graders 

uppvärmning kan medföra att mer gas kommer ut är dock osäkert. Faktakunskaperna är inte 

underlag för hur effekterna uppfattas, vilket innebär att eleven inte har kunnat utveckla sitt 

erfarande av växthuseffekten då det inte har uppkommit en tydlig kontrast mellan de olika 

delarna i undervisningen. Eleven har också erfarit att det som sker nu är en förstärkning av 

växthuseffekten och att om vi inte hade någon växthuseffekt skulle det vara betydligt kallare.  

 

Bengt, B3 

Den här eleven tillhörde tidigare beskrivningskategori B och beskrev växthuseffekten innan 

undervisningen så här: 

 

- Jag tycker det är ganska svårt att definiera vad det betyder. Avgaserna bildar som ett lager 

som gör att värmen… gör att värmestrålningen och uv- strålningen inte studsar och 

försvinner rätt ut i atmosfären utan det bildas som ett växthus värmen kommer in men inte ut   

 

Efter undervisningen: 
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- Växthuseffekten är ju föroreningar, framför allt i luften som gör att ljus- och värmestrålning 

absorberas mer inom atmosfären och inte åker ut i rymden så mycket som den behöver göra, 

utan det stannar på jorden och ökar temperaturen och även luftfuktigheten till viss del. Det är 

framför allt det, det blir som ett växthus   

 

Analys 

Har erfarit att det är föroreningar bland annat i luften, som absorberar värme och ljus, tidigare 

beskrevs det som avgaser. Även ljuset absorberas vilket inte framkom tidigare. En anledning 

till det här kan vara att eleven har erfarit att det är mer gaser än enbart koldioxid som är en orsak 

till en förstärkning av växthuseffekten. Eleven beskriver att det fungerar som ett växthus, 

värmen kommer in men inte ut. Eleven har erfarit att ljus och värmestrålning absorberas men 

även reflekteras ut. Använder inte ordet reflektion men beskriver att värmen normalt sett sätt 

går ut i rymden, nu stannar värmestrålningen kvar vilket gör att det blir varmare, som i ett 

växthus. Växthusgaserna har inte urskilts i elevens beskrivning av växthuseffekten. 

Uppfattningen om effekterna av en förstärkning beskrevs tidigare med att människor, som lever 

nära vatten, skulle bli tvungna att flytta på grund av förhöjd vattennivå, glaciärerna smälter och 

växter anpassar sig.  

  

Efter undervisningen beskrev eleven att metan är den växthusgas som eleven har erfarit från 

undervisningen, all mammutavföring och sånt i Sibirien som smälter och det skapas mer 

metangaser bland annat, som ligger fruset under alla glaciärer. Orkaner, översvämningar, sånt 

som människan inte kan kontrollera som gör att vi ofrivilligt släpper ut farliga ämnen i naturen 

som… förstör”. Har vidare erfarit att kväveoxider och freoner är växthusgaser. Men om det är 

dikväveoxiden lustgas som eleven syftar på eller om det handlar om andra kväveoxider är 

oklart. Bildandet av NOx togs upp i undervisningen, då växthusgaser diskuterades, men då i 

form av att det bidrar till ett bildande av lustgas. En orsak till vad eleven har erfarit kan bero på 

att det inte uppkom någon tydlig kontrast mellan växthusgaser och övriga gaser, däremot 

varierade växthusgaserna metan, koldioxid och lustgas. Beskriver även att orkaner och 

översvämningar gör att det släpps ut farliga ämnen som förstör. Det här kan syfta till det som 

togs upp i undervisningen om ökade koldioxidutsläpp som har skett när skog har fällts vid 

tidigare höststormar.     
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Eleven har erfarit att luftfuktigheten kommer att öka. Det kan antingen innebära att eleven ser 

luftfuktigheten som vattenånga eller en bild av ett växthus med fuktiga glasväggar. 

Luftfuktighet togs inte upp i undervisningen, däremot vattenånga, om detta är synonymt med 

luftfuktighet är oklart. Eleven har inte kunnat urskilja vad som orsakar en tsunami. Erfar att om 

det blir varmare så ökar vattnets densitet och på så sätt ökar trycket på havsbotten. Eleven tar 

vidare upp det som människan inte själv kan påverka, ofrivilliga utsläpp. Det kan vara så att 

eleven tolkar att ökningen av orkaner och därmed trädfällning inte är orsakade av människan. 

Däremot har eleven urskilt vad som är en naturlig växthuseffekt och att det som sker idag är 

orsakade av för mycket utsläpp.    

 

Bo, B4 

Före undervisningen tillhörde denna elev beskrivningskategori B, då beskrevs 

växthuseffekten som följer: 

 

- Det är väl typ en hinna runt jorden, avgaser, och så påverkar ju växthuseffekten, det blir 

som ett växthus värmen stannar kvar,,,,, Solens strålar kommer in, allt går inte tillbaka utan 

stannar här. Strålarna reflekterar mot växthusgaserna. Ljuset som absorberas används av 

djur, växter och människan.   

 

Efter undervisningen: 

 

- Den funkar ju ungefär som ett växthus. Solen strålar i atmosfären, atmosfären släpper in 

solljus till jorden och de stannar kvar.  Och den strålningen som är kvar gör att det blir 

varmt.  Den studsar runt kommer inte ut liksom utan stannar kvar, det är växthusgaserna som 

gör detta och gör att det blir mer värmeenergi kvar    

 

Analys 

Här beskrivs fortfarande växthuseffekten med att strålarna studsar runt utan att komma ut, 

studsar kan ses som en metafor för reflektion.  De strålar eller den värmeenergi som finns 

stannar då kvar på grund av växthusgaserna. Beskrivningen av att ljuset absorberas av djur, 

växter och människor finns inte kvar. Eleven har erfarit att det är växthusgaserna som gör att 

värmen stannar kvar och att det blir mer värmeenergi kvar. I undervisningsavsnittet, som 

handlade om gasbildning, användes begreppet energi när bildningen av vattenånga beskrevs. 
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Eleven har inte erfarit in- och utstrålning och inte heller reflektion och absorption. I den första 

intervjun, innan undervisningen, beskrev eleven effekterna med att det kommer bli varmare för 

människor, som inte bor i den nordliga delen av världen, den nordliga delen drabbas istället av 

en ny istid.     

Eleven har sedan tidigare erfarit att koldioxid är en växthusgas, men tillägger efter 

undervisningen att metan och lustgas också är växthusgaser, ” Isarna smälter då kommer den 

där permafrosten att smälta liksom, då kommer det metan, lustgas också” Det finns en 

beskrivning om vissa samband mellan växthuseffekten och vulkanutbrott. Ett försök görs till 

att på något sätt knyta samman dessa med varandra, men eftersom eleven inte har kunnat 

urskilja effekterna av förstärkningen av växthuseffekten så blir erfarandet att vulkanutbrott blir 

en effekt av en förhöjd medeltemperatur ”Tror säkert att det kan vara så, jag vet inte säkert… 

eller jag har… det är inget jag vet eller riktigt har hört om så. Det kan ju höra ihop på något 

sätt ”. Efter undervisningen har eleven erfarit att det som sker idag är en förstärkning av 

växthuseffekten.   

 

Sammanfattning, beskrivningskategori B 

Det som skiljer denna beskrivningskategori från den tidigare är att alla eleverna beskriver 

växthuseffekten som ett växthus. Beskriver växthuseffekten som ett slutet glashus, där 

luftfuktigheten stannar kvar, gör glasväggarna fuktiga och där värmen studsar fram och tillbaka. 

Alla har erfarit att det är ”strålar” som stannar kvar, vilket gör att det blir varmare och att 

temperaturen ökar. Eleverna har inte helt kunnat urskilja växthuseffekten som ett fenomen, utan 

tenderar att falla tillbaka på metaforen växthus. De har erfarit effekter som smältande glaciärer, 

värmeökningen samt koldioxid som en växthusgas.  Några av eleverna beskriver också lustgas 

och metan som växthusgaser, men har inte kunnat urskilja på vilket sätt koldioxid, lustgas och 

metan är växthusgaser. Detta innebär att de kritiska skillnaderna i att förstå växthuseffekten 

finns kvar då det gäller växthusgaser, men också till en viss del in- och utstrålning, absorption 

samt skillnader mellan växthuseffekter och naturkatastrofer. Elevernas erfarande utifrån 

undervisningen innebar att det inte förekom några kontraster mellan dessa begrepp. Alla elever 

utom en har erfarit att det idag pågår en förstärkning av växthuseffekten. En elev i den här 

beskrivningskategorin var alltså något osäker på om det är en naturlig förändring eller inte, 

precis som det fanns en elev i den tidigare beskrivningskategorin. 
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6.4.3 Olika gaser gör att värmen inte kommer ut, beskrivningskategori C  

Efter att undervisningen om växthuseffekten och klimatförändringarna var avslutad fanns inga 

elever som hade erfarit växthuseffekten som en halvgenomsläpplig hinna eller membran. Därtill 

framkom inte några nya beskrivningar utöver de tidigare, varför denna beskrivningskategori 

uteslöts i den vidare analysen.   

  

6.4.4 Åtskillnad mellan växthuseffekten och dess förstärkning, 

beskrivningskategori D  

Eleverna beskrivningar av växthuseffekten i den här beskrivningskategorin visar på ett mer 

naturvetenskapligt erfarande än i de tidigare beskrivningskategorierna. Eleverna har i större 

utsträckning kunnat urskilja konsekvenserna av växthuseffektens förstärkning än vad som är 

fallet i de tidigare beskrivningskategorierna.   

 

Claes, D1 

Innan undervisningen tillhörde den här eleven beskrivningskategori C, C2 och beskrev 

växthuseffekten så här: 

- Växthuseffekten är att det kommer… värmestrålar in mot jorden och sen så reflekteras den 

mot jorden. Och vissa strålar åker ut i rymden igen och andra reflekteras mot atmosfären och 

så ner mot jorden igen så som återanvänds igen och sen åker dom ut det blir mer strålar på 

jorden än vad som strålar mot solen   

 

Efter undervisningen:  

- Växthuseffekten är… det kommer värmestrålning från solen, så reflekteras den på jordens 

yta och sedan så reflekteras den ut igen till atmosfären, och vissa strålar då reflekteras 

tillbaka till jorden och andra ut i rymden, så att viss värme stannar kvar och annat går ut i 

universum. Nu när växthuseffekten ökar så beror det på att med dom här växthusgaserna så 

kommer färre värmestrålar ut ur atmosfären och fler reflekteras in mot jorden igen, så då 

ökas temperaturen   

 

Analys  

Eleven beskriver hur värmestrålning från solen reflekteras åt skilda håll, vilket även beskrevs i 

den första intervjun. Däremot så beskrivs inte att strålarna återanvänds igen efter 

undervisningen. Det görs också en åtskillnad mellan växthuseffekten och en förstärkning i 
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beskrivningen och eleven har erfarit att färre värmestrålar går ut på grund av växthusgaserna. 

Däremot så likställs reflektion med absorption, vilket inte har urskilts. Eleven har erfarit att det 

är värmestrålar från solen, vilket även här kan visa på att solstrålar likställs med värme. Före 

undervisning beskrevs effekterna som globala, där andra länder kommer att drabbas mer än den 

egna världsdelen. Har även erfarit att ozon var en växthusgas tillsammans med koldioxid.   

Även om eleven inte fullt ut har en naturvetenskaplig beskrivning av vad växthuseffekten är, 

har eleven erfarit vad en förstärkning av växthuseffekten kan innebära. Har också kunnat 

urskilja effekterna genom att den stigande temperatur innebär att fler växthusgaser frigörs vilket 

påverkar ekosystemen. Det finns också en beskrivning av en antropogen påverkan genom ökade 

utsläpp av växthusgaserna, vilket även läraren påpekade. Det finns dock en viss osäkerhet om 

jordbävningar kan vara en effekt av den globala uppvärmningen ” Nja, det bara känns fel, för 

det pratas ju mycket om det här med… i alla fall med jordbävningar och sånt, att det är mycket 

sånt har blivit mer, men jag kan inte riktigt ge svar på varför det blir så. Med stormar och 

orkaner och sånt förstår jag ju, men just med jordbävning och sånt så är jag inte riktigt 

egentligen ser sambandet till det, men det borde ju finnas”. I undervisningen förekom ingen 

kontrast mellan effekterna av en förstärkning mot naturkatastrofer.   

 

Dante, D2 

Den här eleven tillhörde även tidigare beskrivningskategori D, och beskrev växthuseffekten 

innan undervisningen enligt följande: 

 

- Det är när man släpper ut gaser i atmosfären framför allt koldioxid, som inte är naturligt 

och som naturen inte kan ta om hand. I vanligt fall tar växter hand om detta och bildar syre, 

men eftersom det är sånt överskott så kan inte naturen själv ta om hand, så då lagras det 

längst upp i atmosfären som ett glas kan man säga när solens strålar sen kommer in till 

jorden så reflekterar dom i det här lagret då så dom varma strålarna blir kvar å studsar fram 

å tillbaka i atmosfären vilket gör att eftersom de varma strålarna så höjs temperaturen.    

 

Efter undervisningen:  

  

- Men det är ju att när vi förbränner kol som har varit lagrat i marken fossilt länge, så frigör 

vi ju någonting som har lagrats under miljontals år eller väldigt länge i alla fall, och då blir 

det ett extremt överskott eftersom naturen inte är gjord för att ta hand om stora mängder 
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samtidigt, och då blir träden… eller alla växter som ska ta hand om det och göra det till syre, 

blir överbelastade, eller klarar inte av belastningen helt enkelt, och då lägger sig gaserna… 

gaserna stiger ju så klart och lägger sig som ett skikt längst upp i atmosfären och där så 

hindrar den värmen som kommer… eller solen strålar… då hindrar den från att reflektera ut 

igen, ja det blir som ett skal som ett glas… som ett växthus som håller inne värmen istället för 

det går ut…  
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Analys 

Eleven har erfarit att kolet som tidigare varit lagrat fossilt frigörs. När människan frigör fossilt 

material så blir det för mycket för naturen att självklara av. Det är en antropogen påverkan 

som har utlöst förstärkningen av växthuseffekten. Det här gör att det blir ett extremt överskott 

av något enligt eleven.  Beskriver ett växthus, men istället för ett växthus har eleven erfarit att 

gaser lägger sig som ett skikt i atmosfären och hindrar strålarna från att reflekteras ut igen.  

Har dock inte kunnat urskilja begreppet absorption, vilket uppfattas likvärdigt med reflektion. 

Det gjordes ingen åtskillnad av dessa begrepp i undervisningen. Eleven beskriver att det är 

solstrålar och värmestrålar, som går ut, och har erfarit att det är värme som stannar kvar. Före 

undervisningen beskrev eleven att det kommer ske en höjning av vattennivån, där de låglänta 

länderna drabbas mer än andra länder. Hade även erfarit att det blir svårt för vissa människor 

att anpassa sig, eftersom det inte finns ekonomiska möjligheter till en anpassning överallt  

Eleven beskriver efter undervisningen, inte direkt vad som skulle kunna hända om mer 

växthusgaser frisläpps om värmen ökar. Men det är en antropogen påverkan som är orsaken till 

förstärkningen.  

 

Även om eleven inte ger några konkreta exempel på effekterna så har eleven erfarit hur 

effekterna kan påverka företag och människorna runt omkring och diskuterar ” Det är ju 

skillnad när liksom meningen är att ett företag på grund av såna här skatter ska… straffskatt 

ska dra ner på… ska lägga resurser på att dra ner på utsläppen, men om det i stället blir att 

personal får gå så är det ju inte… fungerar det ju inte som det är tänkt antar jag. Men om 

straffskatterna ska få företag att dra ner på utsläppen och liksom lägga pengar på det, men i 

stället så tvingas dom avskeda folk för att dom inte har råd med straffskatterna, då fungerar 

det ju inte riktigt som det ska. Det blir ju inte att företagen lägger resurser på utveckling för att 

få bort utsläppen…”.  Eleven har erfarit två av växthusgaserna, metan och koldioxid. Eleven 

har också erfarit skillnaden mellan en så kallad normal växthuseffekt och den förstärkningen 

som sker idag.    

  

Sammanfattning, beskrivningskategori D 

Eleverna har inte fullständigt kunnat urskilja de kritiska skillnaderna i sina beskrivningar av 

växthuseffekten och resultatet av en förstärkning det vill säga växthusgaser- och andra gaser, 

reflektion – och absorption samt in- och utstrålning. Det som skiljer den här 

beskrivningskategorin från de övriga är att eleverna under intervjuerna inte enbart ser effekterna 
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med att is kommer att smälta utan även att länder kan komma att helt försvinna och att påverkan 

sker lokalt och globalt. De ser också till en viss del att en global uppvärmning inte enbart 

påverkar ett enskilt land utan hela också hela världen och då inte enbart miljömässigt utan också 

till en viss del ur en ekonomisk synvinkel.   

  

Resultatsammanfattning 

 Den här studien är riktad mot hur elevernas erfarna lärandeobjekt växthuseffekten före och 

efter undervisningen i relation till det iscensatta lärandeobjektet (undervisningen).  Genom att 

göra en jämförelse mellan elevernas två erfarna lärandeobjekt samt en analys av det iscensatta 

lärandeobjektet har jag kunnat utläsa och beskriva vad eleverna haft möjlighet att kunna 

urskilja och vad av detta som erfars (lärdes).    

Kritiska skillnader att erfara växthuseffekten 

 

Utifrån elevernas beskrivningar av växthuseffekten innan undervisningen visade sig följande 

kritiska skillnader i beskrivningen av dess orsaker och verkan.  

• Växthuseffekten och dess förstärkning 

Det som sker nu är en antropogen påverkan och en normal växthuseffekt behövs för 

livet på jorden.  

• Inkommande och utgående strålning.  

 Inkommande solstrålning förknippades hos en del elever med farlig strålning eller 

som värmestrålning.  

• Reflektion och absorption.  

Inte någon av eleverna skilde mellan reflektion och absorption utan beskrev reflektion på ett 

sätt som kan likställas med absorption.     

• Växthusgaser och icke växthusgaser    

 Eleverna kände till att koldioxid är en växthusgas men inte några andra. Alla gaser, som de 

ansåg eller trodde var farliga, räknades till växthusgaserna. 

• Ozonskiktets förtunning och växthuseffekten.  

Ozon kände eleverna till som ett skydd mot farlig strålning, vars förtunning ansågs orsakad av 

växthuseffekten.     

• Växthuseffekter och naturkatastrofer.   
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Tsunami och jordbävningar beskrevs som effekter orsakade av klimatförändringar, 

växthuseffektens förstärkning. Sammanställning av elevernas kunskaper före undervisningen 

och efter undervisningen.  

 

Beskrivningskategori Före undervisningen (1) Efter undervisningen (2) 

A, Växthuseffekten är ett 

slutet rum där inget kommer 

ut.  

A1, A2, A3, A4, A5 A2, A3, A4, A5, B2, C1, D1 

B, En hinna runt jorden 

bestående av avgaser  

B1, B2, B3 A1, B1, B3 

C, Olika gaser gör att värmen 

inte kommer ut 

C1, C2  

D, Åtskillnad mellan 

växthuseffekten och dess 

förstärkning 

D1, D2 C2, D2 

Tabell 2; Det eleverna hade erfarit före och efter undervisningen totalt 12 elever.  

 

Studien behandlar elevernas erfarna lärandeobjekt av begreppet växthuseffekten före och efter 

undervisningen. Frågeställningen om vad som erbjuds eleverna att lära och hur görs 

undervisningen tillgänglig för alla elever besvaras under nästa rubrik, Diskussion.   Det är inte 

lärande i allmänhet, som är i fokus, utan vad elever ges för möjligheter att lära om ett specifikt 

fenomen, här växthuseffekten, med dess orsaker och verkan.  Resultaten från studien tolkas 

utifrån en speciell teori om lärande, variationsteorin, och fokuserar därmed på de dimensioner 

av variation som öppnas upp för eleverna.  Det som vi kan se utifrån tabellen är att visa elever 

inte har uppfattat växthuseffektens orsaker och inte heller dess verkan och dessutom har gått 

tillbaka i sin kunskap förståelse och beskrivning av växthuseffekten.  
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7 Diskussion 

Här diskuteras först de använda metoderna, variationsteorin och fenomenografin. Därefter 

diskuteras studiens resultat utifrån ett specialpedagogiskt lärandeperspektiv.  

  

7.1 Metoddiskussion  

Den kvalitativa forskningsintervjun kan beskrivas som ett samspel mellan två parter, där 

samtalet byggs upp för att förstå den omvärld som den intervjuade befinner sig i (Kvale & 

Brinkman, 2014). Samtidigt är det svårt enligt min uppfattning att fullt ut likna en intervju vid 

ett samtal, eftersom det är jag som har bestämt vilka frågor som skall ställas och vilka 

följdfrågor som skall ingå. Det har dock varit en strävan att försöka få eleverna att berätta vad 

de kunde och kände till om växthuseffekten och dess förstärkning. Genom att göra intervjuerna 

tillsammans med en första analys av materialet har det gått att reflektera över elevernas skilda 

svar. Svaren kunde till en början ses som likvärdiga, men genom upprepning av det 

transkriberande materialet gick det att urskilja differenser i elevernas svar vilket skedde genom 

en iterativ process.   

  

Det finns dock en risk att resultat från den andra intervju med liknande frågor som i den första 

kan göra att resultat förbättras, en effekt av hur frågan ställdes första gången det finns också en 

möjlighet att eleverna kan ha diskuterat ämnesinnehållet, växthuseffekten, med 

klasskamraterna eller någon annan vilket kan ha påverkat resultatet.   Eleverna kände dock inte 

till frågeställningen varken i den första eller andra intervjun.  Det skilde även fem veckor mellan 

den första och andra intervjun. 

 

Lektionerna spelades in med en videokamera placerad längst bak i mitten av klassrummet, där 

det gick att få en tydlig överblick över hela klassrummet. Undervisningssituationen kan till viss 

del ha påverkats av min närvaro, dels för att jag var okänd för eleverna och där eleverna kanske 

hade varit mer benägna att ställa frågor till läraren i undervisningen om jag eller kameran inte 

hade varit närvarande. Samtidigt kan det efter några lektionsinspelningar att eleverna inte 

uppmärksammade min närvaro på samma sätt som i det första inspelningstillfället. Mitt syfte 

var därför ett försök till att skapa en så naturlig miljö som möjligt samt att upplysa både lärare 

och elever om att syftet inte handlade om att göra eller svara rätt i vare sig undervisningen eller 

i intervjuerna.   
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All beskrivning av verkligheten är tolkningsbar, eftersom det alltid finns något perspektiv 

bakom beskrivningen. Det innebär att vi alltid bär med oss vår förförståelse av verkligheten och 

att det är förförståelsen, som förändras i och med vår tolkning. Sedan tidigare finns det ett antal 

studier som tolkar elevers beskrivningar av växthuseffekten.  Det här medför att jag hade utgått 

från en sedan tidigare känd missuppfattning, elevernas tolkningar och beskrivningar av vad 

växthuseffekten med dess förstärkning innebär (jmf. Andersson & Wallin, 2000). Den här 

studien utgörs därmed av en grupp av elevers erfarna lärandeobjekt före och efter 

undervisningen samt det iscensatta lärandeobjektet, eftersom detta är tätt sammanflätat med 

elevernas erfarna lärandeobjekt (jmf. Runesson, 1999). 

   

Urvalet kan ibland vara implicit med en pedagogisk forskning och att resultatet från studierna 

anges som generella slutsatser. Det är därför risk att felaktiga generaliseringar smygs in i 

texterna.  Detta omfattar inte fenomenografi, enligt min åsikt då generaliserbarheten inte 

handlar om hur fördelningen av vad en andel av befolkningen anser eller hur en avgränsad del 

av befolkningen ser på saken. Istället är det varianter av erfarande av ett specifikt begrepp, 

växthuseffekten, som gestaltas.  Därmed är det inte sagt att en likvärdig studie med andra elever 

skulle kunna visa liknande resultat, eftersom det är elevernas erfarande som har eftersträvats. 

Varje enskild individ upplever ett fenomen på ett specifikt sätt, därför har mitt val varit att utgå 

från den fenomenografiska ansatsen och variationsteorin för att på så sätt kunna spegla en grupp 

elever och vad de har erfarit om växthuseffekten. Samtidigt har fenomenografin och 

variationsteorin också påverkat mitt sätt att tolka och beskriva elevernas erfarande, eftersom 

det finns en relation mellan dessa teorier och min tolkning.   

 

Inom fenomenografin utgör validiteten och reliabiliteten av i vilken mån 

beskrivningskategorierna är representerade hos de uppfattningar som deltagarna har haft.      

Beskrivningskategorierna bygger på undersökningspersonernas uppfattningar, som därefter 

konstrueras av mig som forskare (jmf Alexandersson, 1994). Därför redovisas intervjucitat för 

att på så sätt kunna ge belägg för de olika beskrivningskategorierna. Samtidigt kan citaten, i det 

här fallet, elevernas utsagor, även ge en bild av hur beskrivningskategorierna har uppkommit, 

men också konkretisera innebörden i beskrivningarna. Magnus Johansson (2009) påtalar att 

forskare, som utgår från den fenomenografiska ansatsen, alltid har sitt intresse riktat mot 

variationerna av uppfattningar, vilket är och blir det primära, vilket även jag har försökt att 
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göra.  För att förbättra generaliseringens potential bör variationen av erfarande maximeras samt 

hur valet av människor ser ut.  De 12 elever som deltog i studien kan inte beskrivas med vad 

andra individer i gruppen anser, eftersom världen för alla människor ser olika ut. Syftet blir 

därför inte heller att redogöra för den enskilda individens uppfattningar utan istället mer 

synliggöra de skilda sätt att uppfatta något med en så stor variationsbredd som möjligt samt att 

söka efter det som skiljer och det som förenar de olika individernas erfarande.  

 

Ett dilemma är att mitt erfarande kan prägla elevernas erfarande i resultatet.  Det här innebär att 

det hierarkiska upplägget i beskrivningskategorierna kan visa på hur den naturvetenskapliga 

eller den pedagogiska normen anser att begreppen bör förstås. De naturvetenskapliga begreppen 

förklaras med vetenskaplig kontext, där den här studien vill visa på hur eleverna har erfarit 

begreppen och där jag inte har utgått från hur begreppen bör förstås i beskrivningskategorierna. 

Däremot har jag tittat på hur eleverna beskriver begreppen med tanke på hur de har förstått 

effekterna av en förstärkning. Det medför att det finns en intern relation mellan människan och 

ett fenomen där de kritiska skillnaderna för förståelsen uppmärksammas. I studien har jag också 

försökt att beskriva i analysen av hur kategorierna och dimensioner av variation framkommit 

och kan tolkas.    

 

 Kerstin Göransson och Claes  Nilholm (2009) har myntat begreppet smygrepresentativitet. De 

anser att urvalet ibland är implicit inom en del av den pedagogiska forskningen och att resultatet 

från studierna anges som generella slutsatser. Det är därför risk att felaktiga generaliseringar 

smygs in i texterna.  Detta omfattar inte fenomenografi, där generaliserbarheten inte handlar 

om hur fördelningen av vad en andel av befolkningen anser eller hur en avgränsad del av 

befolkningen ser på saken (Alexandersson, 1994, Dahlgren & Johansson, 2015).  Istället är det 

varianter av erfarande av ett specifikt begrepp, växthuseffekten, som gestaltas.  Därmed är det 

inte sagt att en likvärdig studie med andra elever skulle kunna visa liknande resultat, eftersom 

det är elevernas erfarande som har eftersträvats. Varje enskild individ upplever ett fenomen på 

ett specifikt sätt, därför har mitt val varit att utgå från den fenomenografiska ansatsen och 

variationsteorin för att på så sätt kunna spegla en grupp elever och vad de har erfarit om 

växthuseffekten.     

 

Magnus Johansson (2009) har påtalat att studier, som utgår från den fenomenografiska ansatsen, 

bör rikta intresset mot variationerna av uppfattningar, vilket är och blir det primära. Även 
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Staffan Larsson (1986) är av den åsikten att genom att kunna förbättra generaliseringens 

potential bör variationen av erfarande maximeras samt hur valet av människor ser ut.  De 12 

elever som deltog i studien kan inte beskrivas med vad andra individer i gruppen anser, eftersom 

världen för alla människor ser olika ut. Syftet blir därför inte heller att redogöra för den enskilda 

elevens uppfattningar utan istället mer synliggöra de skilda sätt att uppfatta något, med en så 

stor variationsbredd som möjligt samt att söka efter det som skiljer och det som förenar de olika 

individernas erfarande.  

 

Vidare kan påpekas att i tidigare studier har det funnits en utgångspunkt som härleder till elevers 

förståelse av växthuseffekten men inte hur undervisningen är sammankopplat till lärandet.  Den 

här studien har därför enbart utgått från tidigare forskning vad gäller elevers uppfattningar om 

växthuseffekten (jmf, Andersson & Wallin, 2000).   Under intervjuerna gavs det även en 

möjlighet till att reflektera och tolka elevernas svar och därigenom ställa eventuella följdfrågor 

(Kvale & Brinkmann, 2014; Schoultz, 2002; Robson, 2002). Konstruktionen av 

beskrivningskategorierna i resultatdelen är min egen vilket utgörs av min tolkning av elevernas 

svar.   

 

Det går inte heller att generalisera elevernas förståelse till ett generaliserbart förhållande till 

andra studier. Den här studien bygger därför på enbart denna grupp av elever, den spegla en 

grupp elever och vad de har erfarit om växthuseffekten.  Det finns dock ett stort samband mellan 

undervisning och lärande. Vilket i sin tur kan ses som generellt för all kunskapsbildande.  

Samtidigt kan fenomenografin och variationsteorin även påverkat mitt sätt att tolka och 

beskriva elevernas erfarande, eftersom det finns en relation mellan dessa teorier och min 

tolkning.   

 

Avslutningsvis så har det presenterade intervjumaterialet endast tagit upp elevernas svar på 

frågorna i min egen transkribering men även för det bortlämnade materialet. Det 

transkriberande lektionsmaterialet utgörs förutom tal även av gester och övriga händelser i 

klassrummet. Det här har jag däremot inte tar upp i studien på grund av storleken på det 

transkriberande materialet. Upplägget på undervisningen utgick helt från läraren själv utan 

någon som helst inblandning från mig.  Innan undervisningen startade fick dock läraren ta del 

av frågorna och elevernas svar innan undervisningen. Mitt syfte med studien var som tidigare 

påpekats, se hur elever hade erfarit växthuseffekten före och efter undervisningen. Det har även 
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inneburit hur begreppet växthuseffekten behandlades i undervisningen samt om eleverna har 

kunnat urskilja begreppet växthuseffektens orsaker och verkan. Jag valde därför att inte påverka 

valet av vare sig metod, upplägg eller en mer ingående presentation av elevsvaren utifrån 

frågorna, eftersom det inte var lärarens val av lärandeobjekt som skulle studeras. Det har istället 

handlat om;  

 

a) Det erfarna lärandeobjektet, de kunskaper som eleverna hade erfarit sedan tidigare, samt 

det som erfar efter ett undervisningen.  

b) Det iscensatta lärandeobjektet, det som eleverna hade en möjlighet att lära utifrån det som 

skedde i undervisningen. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Här diskuteras resultatet utifrån de tidigare ställda frågeställningarna.  

 

7.2.1 Vilka hinder finns i undervisningen som inte skapar ett lärande? 

All utbildning är ett komplext fenomen som inrymmer mer än bara undervisning.  En lärare 

behöver också förstå och därmed synliggöra elevernas förförståelse samt hur eleverna 

konstituerar skilda begrepp enligt variationsteorin (jmf. Runesson, 2016; Marton, Runesson & 

Tsui, 2004; Pang & Marton, 2006).  Tittar vi på resultatet utifrån elevernas förkunskaper samt 

kunskaper efter undervisningen så har det inte skett något tillgängligt lärande för alla av de 

intervjuade eleverna. Eleverna hade vissa föreställningar om vad växthuseffekten innebar före 

undervisningen såsom att de betraktade växthuseffekten precis som det låter, ett slutet rum där 

inget kom ut. Det fanns inte heller någon beskrivning av vilka som var växthusgaser (enbart 

koldioxid) eller varför dessa absorberade värme. Detta innebar att eleverna fick en sämre 

förståelse och kunskaper om växthusgaserna efter undervisningen.  Detta kan bero på att 

lektionen inte höll växthusgaserna invariant utan att dessa varierades tillsammans med övriga 

gaser. Samma sak uppkom i beskrivningen av inkommande och utgående strålning, reflektion 

och absorption.  Elevernas beskrivning av sambandet mellan ozonskiktets förtunning och 

växthuseffekten som eleverna tog upp och som skulle vara en förklaring till att växthuseffekten 

var orsakad an ozonskiktets förtunning. Flera elever blandade även ihop förstärkningen av 

växthusgaserna med naturkatastrofer. Då studien gjordes var förstärkningen av växthuseffekten 

mycket aktuell i massmedia vilket också det kan ha påverkat elevernas kunskapsbildning 
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eftersom det kan ha varit svårt att urskilja de skilda delarna och på så sätt urskilja vad som är 

en förstärkning av växthuseffekten och vad som är en annan form av naturkatastrof.  

 

Min åsikt samt det som kom fram i resultatet är att genom sättet att undervisa kan skolan bidra 

till en tillgängligt lärande som kan gynna alla elever i en tillgänglig skolmiljö och generera i en 

inkluderande skola. Därefter behöver elever få möta en variation i undervisningen för att på så 

sätt kunna urskilja nya perspektiv av det som skall läras. Att skapa en kontrast och simultant 

mellan skilda begrepp, är en förutsättning för att eleverna skall förstå och urskilja olika 

begreppet i all undervisning. Det här gick tydligt att se utifrån de kritiska skillnaderna som 

uppkom från det elevernas första erfarna lärandeobjekt. Då kunde inte alla elever göra en 

åtskillnad mellan en vanlig så kallad växthuseffekt och dess förstärkning. Efter undervisningen 

beskriver alla elever att det som sker nu är en förstärkning av växthuseffekten, eftersom det 

uppstod en kontrast samt simultant mellan en naturlig växthuseffekt och dess förstärkning.   

 

Det är viktigt att vara medveten om och utgå från de mönster av variation som förekommer, 

kontrast, generalisering, separation och fusion. Dessa mönster av variation skall ske efter en 

strikt ordning, det går som exempelvis inte att börja med en separation eller generalisering utan 

att först utgå från en kontrast (jmf. Marton, Runesson & Tsui, 2004; Marton & Pang, 2006).  

Detta kan vara en orsak till att eleverna inte har lyckats urskilja det som skulle läras. För att 

stödja eleverna med att utveckla förmågor, insikter och färdigheter måste lärarna förstå 

elevernas sätt att tänka och resonera. De måste också förstå vad som inte kan tas för givet och 

vad som behöver urskiljas samt hur detta kan ske.  Det här gör att de centrala begrepp som 

förekommer i variationsteorin, urskiljning, simultanitet samt variation är primära för elevers 

förståelse av begrepp och inlärning. Möter eleverna mönster av variation och invariant som 

konstitueras i undervisningen är det detta som görs möjligt att urskilja. Samtidigt bör mönster 

av variation följas av det hieratiska mönstret av variation, kontrast, generalisering, separation 

och fusion.  

 

Det är variatonsmönstret fusion som troligtvis förekommer mest i dessa 

undervisningssituationer, till exempel;  

” Vi har ju, ett sätt är, att lustgas bildas via trafiken, man kan efter många reaktioner uppe i 

luften gå från NOx till lustgas. Men det finns flera andra sätt som det här kan ske på, kan också 

komma från boskap i vissa fall”  
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Här förklaras bildandet på olika sätt och där det inte sker någon särskiljning på dessa, inget 

hålls invariant och på så sätt är det lätt att eleverna blandar ihop dessa.  Eller som här;   

 ” Boskap och förmultning, du kan ta med, jag undrar om inte risproduktion är en del utav det 

här också, i varje fall har det vart det för när de har producerat ris där vatten har stått still och 

så har riset växt upp i det här vattnet. Detta har då genererat mängder utav metan, men nu har 

de gått över till en delandra sorters ris som inte kräver att vattnet står still utan de kan 

producera det på torra land, då blir det bättre, Kina gör dom så nu. 

 Här sker en fusion utan att eleverna tidigare har fått möta föregående variationsmönster. (Pang, 

2003; Marton & Booth, 2000: Holmqvist, 2009). Det här är med stor sannolikhet inget ovanligt 

i undervisningen, där undervisningen har ett stort undervisningsinnehåll. Enligt variations teori 

skall det tas hänsyn till det erfarna lärandeobjektet, de kunskaper eleverna har erfarit sedan 

tidigare. Detta tydliggörs inte i den här studien mer än när sammanfattningen görs då läraren 

försöker få med eleverna. Det är viktigt enligt min åsikt att veta var eleverna befinner sig 

kunskapsmässigt i skolan och då för att eleverna dels ska bli motiverade men också för att öka 

delaktighet i skolan (Ahlberg, 2013; Andersson, 2016).  Enligt variationsteorin bör 

lärandeobjekten överlappa varandra, vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem att 

lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna (Häggström, 2008; Wennberg, 2009).   

 

I undervisningen användes inte några mönster av variation i en sådan hierarkisk ordnings som 

behövs och som kam leda till en förståelse och kunskap om växthuseffekten. Kontrast, 

generalisering, separation samt fusion uppkommer men inte i den ordning som variationsteorin 

påpekar är viktig (Wennberg, 2009; Marton, Runesson, & Tsui, 2004; Marton & Pang, 2005; 

2006).  Det förekommer inte heller någon testning av elevernas förförståelse innan lektionen 

startade. Detta kan ställa till problem eftersom det kan bli svårt att undervisa om fenomenet 

växthuseffekten. Till grund för detta innebar det att under tiden som undervisningen pågick, 

fortgick även FN:s klimatmöte, vilket utgjordes av stora rubriker i massmedia. Diskussionerna 

i massmedia kan ha påverkat elevernas kunskaper och förståelse. Förstärkningen av 

växthuseffekten har som tidigare nämnts, är ett komplext system som inte enbart handlar om 

ett naturvetenskapligt synsätt utan även om påverkan från människan, makthavare, samhällen, 

kulturella aspekter samt länders ekonomiska förhållanden och geografisk placering.    

 

Den film som visades under en av lektionerna handlade inte enbart om förstärkningen av 

växthuseffekten utan även om olika miljökatastrofer. Filmen kan ha gett eleverna svårigheter 

med att upptäcka en åtskillnad mellan förstärkningen av växthuseffekten med dess 
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konsekvenser och övriga miljöproblem såsom tsunami, jordskred eller jordbävningar. Istället 

för att separera delarna i filmen genom variationsmönster uppkom endast en fusion då allt 

blandades samman. Detta kan ha påverkat elevernas svar i den andra intervjun där flera av 

eleverna backade vad det gällde förståelsen av växthuseffekten. Enligt min uppfattning gjordes 

inget fel i undervisningen men det är troligtvis vanligt med att det sker en fusion av 

undervisningsinnehållet då det finns en tidspress och att det är mycket som ska ingå i samma 

undervisningsämne. Samtidigt gör inte detta att eleverna alltid kan bilda en djupare förståelse 

eller kunskap om ämnet eller sammankoppla undervisningen till andra ämnen/områden.   

 

7.2.2 Vilka relationer finns mellan undervisning och lärande? 

Det intentionella lärandeobjektet, det avsedda lärandeobjektet, är viktigt att diskutera i skolan 

och då anser jag att detta bör ske kollegialt. Vad är det vi vill eleverna skall lära och på vilket 

sätt kan detta göras?   Det tillgängliga lärandet kan skapa en tillgänglighet och inkluderande 

undervisning och som innebär en delaktighet för alla elever (Assarson, 2007; Hellblom-

Thibblin, 2018; Bowden, & Marton, 1998; Holmqvist, 2009; Björklund, 2012). 

 

Alla elever skall ges möjligheter till en likvärdighet och då genom en inkluderande lärmiljö.  

Men som tidigare påpekats har det i en rapport från ESO (2019) påvisats att likvärdigheten kan 

tolkas på skilda sätt. Om vi utgår från resultatet i denna studie så känns inte likvärdigheten 

specifikt framträdande. Visserligen kan lektionerna betraktas som likvärdiga men om man 

urskiljer likvärdigheten från elevernas förmågor till att förstå innehållets uppfattar jag inte detta 

som likvärdigt eftersom eleverna i gruppen hade olika förutsättningar att förstå innehållet. En 

tillgänglig lärmiljö innefattas av bland annat, delaktighet, begripligt sammanhang, en 

pedagogisk miljö med lär verktyg vilket skall syfta på tillgänglighet (Hägglund, Quennerstedt 

& Thelander, 2013; Kotte, 2017). Det har dock länge mer handlat om hur lokaler kan utformas 

för att fungera bättre för personer med rörelse-, syn- och hörselnedsättningar. Samtidigt med 

detta skall skolmiljöerna göras tillgängliga för elever med NPF och elever inom autismspektrat.  

Mycket av skolmiljön har tidigare påpekats (Persson, 2016) där har tyngdpunkten legat inom 

byggtekniken, framkomligheten och säkerheten. Idag behöver istället lärmiljön ses mer utifrån 

ett helhetsperspektiv, där alla faktorer påverkar barns och elevers möjligheter till ett lärande 

och en kunskapsutveckling. På så sätt ger tillgängliga lärmiljöer elever bättre förutsättningar i 

lärandet. Det kan även minska behoven av särskilt stöd, vilket kan spara tid på alla nivåer i 

verksamheten (Persson, 2016; Kullberg, Runesson, Marton, Vikström, Nilsson, Mårtensson, & 

Häggström, 2016; Marton & Morris, 2002; Nilholm, & Göransson, 2013; Nilholm, 2019).    
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Skolan skall som tidigare nämnts vara jämlik och på så sätt att alla elever skall få vara delaktiga 

(jmf. Szönvi, 2018). Men om jag utgår från det resultat som denna studie visade på så ser jag 

tyvärr inte detta fullt ut.  Alla elever har olika förutsättningar och det måste varje skola ta hänsyn 

till enligt den svenska skollagen (2010:800). Alla elever och barn har rätt att få undervisningen 

efter deras behov och förutsättningar och därför är det viktigt att också utgå från elevernas 

förkunskaper (jmf. Salamancadeklarationen, 1996). Det är också så enligt min åsikt att 

mångfalden av olikheter skapar en grund för alla elever i den bemärkelsen att alla blir 

accepterade utifrån den man är. Skolan har utgått från ett normgivande perspektiv sedan 

tidigare, men kanske också idag, men vem bestämmer vad som är normalt eller inte och då med 

tanke på alla de diagnoser som ställs idag. 

 

En inkluderande skola skall även ta hänsyn till alla elevers förmågor oavsett om det är elever 

med en funktionsnedsättning eller inte. Om en elev till exempel har koncentrationssvårigheter 

behöver dels läraren ha god uppfattning om hur elevåren fungerar och därefter anpassa 

uppgifterna efter elevens förmågor. Men det är en del av denna studie om hur alla elever skall 

ges en möjlighet att urskilja det som läraren vill ska läras. På så sätt görs variationsteorin ett 

komplement till skolans undervisning i alla ämnen oavsett om det finns funktionsvariationer 

eller inte. Här kan läraren utnyttja elevernas förkunskaper för att på så sätt stötta eleverna i 

inlärningsprocessen. Det kan tyckas vara en hårfin skillnad mellan allmän pedagogik och 

specialpedagogik, men det som jag anser vara mest synligt i dagens skola är enligt min åsikt, 

det kompensatoriska synsättet. Det här menar Claes Nilholm (2007) är det synsätt inom 

specialpedagogoken som identifiera problemgrupper och letar efter neurologiska och 

psykologiska förklaringsmodeller som skall kompensera för de brister som uppkommer hos 

eleven. Under de år som mitt arbete har inneburit ett arbete som matematiklärare, skickades 

elever till specialpedagogen när de inte hade förstått matematikundervisningen, vilket även jag 

gjorde.  När jag därefter fick arbeta med elever i behov av stöd i matematik insåg jag att flera 

av eleverna egentligen inte behövde arbeta hos en specialpedagog eller en speciallärare utan 

snarare att undervisningen behövde förändras. Det är framför allt detta som dagens skola 

behöver bearbeta eftersom alla elever inte skall behöva ha extra stöd så länge de extra 

anpassningarna i klassrummet fungerar. Det är dessa elever som skolan och den 

specialpedagogiska verksamheten skall stödja så inte dessa elever tappar sin motivation och 

som i ett längre perspektiv blir kostsamma inte bara för samhället utan kanske också för sig 

själva (Skolverket, 2015; Persson, 1998; Skolverket, 2016).            
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Den kritiska aspekten beror i första hand på kritik av det kompensariska perspektivet enligt 

Nilholm (ibid), vilket jag också ställer mig bakom. Elevernas olikheter bör i första hand 

hanteras inom ramen för den ordinarie undervisningen. Den enskilda individen skall i största 

möjliga mån lyckas i en gemenskap med andra där hela klassen skall ledas och stimuleras till 

delaktighet. I vissa fall behöver elever undervisas enskilt eller i andra konstellationer men här 

bör inkludering vara en del av skolans mål.  Ett inkluderande klassrum bygger inte enbart på 

delaktighet och engagemang utan även på ett didaktiskt synsätt där frågorna, vad ska 

undervisningen handla om, hur skall undervisningen ske i ett undervisningssammanhang samt 

varför, där det egentligen inte spelar någon roll vilket pedagogiskt synsätt läraren har. Lärarens 

arbete är mångsidigt och där hänsyn måste tas till flera aspekter där det inte enbart handlar om 

ren kunskapsutveckling utan även om åtgärder som skapar goda förutsättningar för ett bra 

lärande (Kotte, 2017). Men de didaktiska frågorna är viktiga att besvaras för alla elever skall få 

en inkluderande skola med en inkluderande undervisning. Även små barn samt elever med olika 

funktionsvariationer ges en möjlighet att förstå innehållet genom det variations teoretiska 

synsätt (Holmqvist, 2009; Björklund, 2012). Samtidigt måste det finnas en förståelse för att inte 

alla elever kan få sin undervisning i den ordinarie klassrummet, utan istället i en mindre 

undervisningsgrupp eller i en specialskola där även en inkludering kan ske. Därför är jag även 

av den åsikten att hänsyn måste tas till de enskilda elevens förmågor oavsett funktionsvariation 

eller inte. Därmed anser jag att frågeställningen är besvarade samt att syftet med studien har 

visat på att en stor del av undervisningen bör handla om hur vi kan lyckas med att nå fler elever 

i skolan genom ett tillgängligt lärande i en tillgänglig lärmiljö vilket även är kärnan i en 

inkluderande skola.  

7.3 Konklusion samt förslag till fortsatta studier 

Den här studien är ett bidrag till en vägledning och stimulans för alla elever. Inkluderings 

begreppet har vilat tungt över skolans verksamheter under en längre tid där bland annat den 

inkluderande miljö har diskuterats. Men idag handlar det inte enbart om en inkluderande fysisk 

skolmiljö utan också om en inkluderande undervisning (Nilholm, 2018 m.fl.). En inkluderande 

miljö innebär tillhörighet, tillgänglighet, fysisk tillgänglighet, tillgängligt meningssammanhang 

med sociokulturell tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang samt autonomi 

(Szönvi 2018). Men ytterligare ett viktigt moment bör ingå det är undervisningen och hur 

eleverna kan förstå undervisningen och på så sätt tillsammans med läraren skapa ett lärande.   
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Utifrån den här studien kan vi se hur undervisningen har påverkat elevernas förmåga att förstå 

undervisningens innehåll. Den pedagogik och didaktik som idag används i skolan behöver 

synliggöras och omarbetas eftersom alla elevers förmågor ser olika ut. Didaktiken är ju det som 

påverkar elevens lärande där en tillgänglig undervisning för alla bör prioriteras i första hand 

och inte alla extra anpassningar som idag skall gälla enbart vissa elever. Istället bör 

undervisningen påverka alla elevers lärande och skolprestationer. Samtidigt blir begreppet 

inkludering viktigt att diskuteras eftersom det kan ha olika innebörder för skolledning, politiker, 

skolledning, lärare, föräldrar och elever.  Vad menar vi med inkludering?  Har skolan en samsyn 

om begreppet eller hur arbetar skolan och lärarna mot en inkludering av alla elever i skolans 

alla verksamheter? Hur arbetar skolan idag med elever som har svårt att nå målen? Är det så att 

allmän pedagogik och didaktik mer behöver rikta sitt intresse mot en specialdidaktik för att på 

så sätt nå fler elever i skolan? Utifrån dessa frågeställningar skulle det vara intressant att ta reda 

på vilka pedagogiska/specialpedagogiska synsätt och undervisning som främjar elevers 

förmåga till att uppnå lärandemålen på bästa sätt. Tyvärr blir undervisningen oftast en skyddad 

zon som inte tas upp till diskussion om skolan anser att en eller flera elever visar svårigheter att ta 

till sig undervisningen och där specialpedagogiken blir kompensatorisk.  
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Fig. 1, värmestrålning utan växthusgaser 

 

 

Fig. 2, värmestrålning med växthusgaser 
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Fig. 3, olika växthusgasers inverkan på värmestrålning 

 

 

 

 
 

Fig. 4, inverkan av snö och is på värmestrålningen 
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Fig. 5, påverkan på jordens ekosystem 
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Fig. 6, förändring i medeltemperaturs 

  


