
E
X
A
M
E
N
S
A
RBETE

Grundlärarutbildning (åk 4-6) 240hp

Bron mellan elevers lärande och fotosyntes

En litteraturstudie om lärares strategier och
redskap relaterat till elevers lärande för det
abstrakta begreppet fotosyntes

Hanna Widén och Johan Björklund Reijnow

Examensarbete 1 för grundlärare åk 4-6 15hp

Halmstad 2018-02-16



 
  

Bron mellan elevers 
lärande och fotosyntes 
 

En litteraturstudie om lärares strategier och 
redskap relaterat till elevers lärande för det 
abstrakta begreppet fotosyntes 

 



 1 

 
Titel Bron mellan elevers lärande och fotosyntes 

En litteraturstudie om lärares strategier och redskap relaterat till 

elevers lärande för det abstrakta begreppet fotosyntes 

  

Författare Hanna Widén & Johan Björklund Reijnow 

Akademi Akademin för lärande, humaniora och samhälle 

  

Sammanfattning Det är betydelsefullt att elever får kunskap om den biokemiska 

processen fotosyntes, då det är en grundläggande förutsättning för liv, 

och förståelse kring dess helhet kan bidra till människors handlande 

mot en hållbar framtid. Forskning visar att elever har svårigheter att 

förstå begreppet fotosyntes och missuppfattningar kan uppstå. Vi vill 

med vår litteraturstudie utforska vilka strategier och redskap lärare kan 

använda för att elevers lärande ska möjliggöras. Syftet med 

litteraturstudien är att ta reda på vad forskning visar om hur lärare 

arbetar, för att elever ska utveckla ett lärande för abstrakta begrepp 

inom de naturorienterande ämnena. Frågan vi kommer besvara är, hur 

framställs lärares undervisningsstrategier och redskap i förhållande till 

elevers lärande om fotosyntes, inom ämnet biologi. Litteraturstudien 

resulterar i att visuella redskap synliggör det abstrakta, språkliga 

strategier och redskap bidrar till samlärande och individuell förståelse 

samt undersökande strategier och redskap där elever upptäcker 

vetenskapliga argument, leder till att deras självförtroende i lärandet 

stimuleras. Efter denna litteraturstudie kunde vi identifiera luckor i 

lärares användning av strategier och redskap, i förhållande till elevers 

lärande om det vetenskapliga språket, vilket hade varit av intresse att 

utföra vidare studier kring. 

    

Nyckelord Begrepp, undervisning, fotosyntes 

Handledare Ingrid Gyllenlager och Pernilla Granklint Enochson 
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Förord 
Vårt gemensamma brinnande intresse för de naturvetenskapliga ämnena samt stor entusiasm 

för varierande och kreativa undervisningsformer, var bidragande till samarbetet inför studien. 

Vi har haft ett gemensamt ansvar för samtliga delar i studien, eftersom vi tidigare utfört andra 

grupparbeten tillsammans på liknande vis, visste vi att förutsättningarna för studien var goda. 

Vi vill tacka våra handledare Ingrid Gyllenlager och Pernilla Granklint Enochson samt 

studenterna i handledningsgruppen, som bidragit med värdefulla och stödjande åsikter som 

hjälpt oss att fullfölja litteraturstudien. 

  

Hanna Widén 

De kunskaper som jag fick inom de naturorienterande ämnena under min skoltid upplevde jag 

som ytliga och jag fick inte se ämnena som en helhet och kunde på så vis inte koppla dessa till 

omvärlden. Den undervisningsform som läraren använde sig av var genomgångar, då vi elever 

satt och antecknade det läraren pratade om. Min passion för de naturorienterande ämnena 

utvecklades på Högskolan i Halmstad tack vare en kurs kring dem, där jag fick se ämnena ur 

ett bredare perspektiv och hur de hör samman. Det är dessa kunskaper jag vill förmedla vidare 

till mina framtida elever, eftersom jag jag vill väcka ett intresse hos dem kring de 

naturorienterande ämnena. 

  

Johan Björklund Reijnow 

Efter en utbildning på fyra långa år, som givit så otroligt mycket kunskap, engagemang och 

motivation, var det nu dags att avgränsa sig till ett specifikt område. De naturorienterade 

ämnena har aldrig varit något som intresserat mig, det var först vid Halmstad Högskola mitt 

engagemang och min motivation tog fart. All den kunskap som förmedlades sattes i större 

sammanhang och jag fick en tydligare bild om hur världen fungerar. Anledningen till varför 

jag valt att skriva ett examensarbete inom de naturorienterade ämnena är för att jag vill ge alla 

elever en möjlighet att finna samma engagemang och motivation som jag har fått genom en 

spännande, varierande och kreativ undervisningsform. 
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1. Inledning 

Det som väckte vårt intresse för studien var en artikel i Lärarnas tidning skriven av Persson 

(2013), som problematiserar lärares förhållningssätt i relation till elevers förståelse om 

abstrakta begrepp. För att finna fler argument för studien utförde vi allmänna sökningar vilket 

genererade en intervju med Duit1, utförd av Schönborn och Höst (2016) samt en vetenskaplig 

artikel skriven av Rundgren 2  (2006). Dessa verk ligger till grund för våra argument som 

presenteras nedan, följt av det problemområde som varit utgångspunkten för studien.  

 

1.1 Lärares undervisning och elevers förståelse om abstrakta begrepp 

Elever kommer i de naturorienterade ämnena möta abstrakta3 begrepp som de förväntas skapa 

förståelse kring, vilket i sin tur ska utgöra grunden för deras framtida lärande inom ämnena. 

Det är lärarens tolkning av styrdokument som utgör vad som ska förmedlas och hur det ska 

förmedlas till eleverna. Elevers förmåga att skapa en förståelse för abstrakta begrepp är något 

som Persson (2013, s. np), lärare i Karlstad, problematiserar i artikeln Svårt fatta det abstrakta. 

Författaren lyfter fram att lärare har en tendens att förbise sin egen förståelse för abstrakta 

begrepp när de förmedlar ny kunskap om dem till elever. Persson menar således att de 

kunskaper som elever förväntas skapa förståelse kring blir svårtillgängliga, då de inte har 

samma erfarenheter och kunskaper som läraren. Detta medför att lärare troligtvis inte erbjuder 

det utrymme som krävs för att elever ska få möjlighet att skapa en djupare förståelse kring 

abstrakta begrepp, vilket kan påverka deras lust och motivation till lärande. Konsekvensen blir 

således enligt Persson att elevers förståelse för abstrakta begrepp blir otillräckliga och att deras 

kunskaper endast blir ytligt memorerade under en kort tidsperiod, som leder till att eleverna på 

så vis inte kan tillhandahålla denna kunskap till framtida studier. 

 

I en intervju med Duit, utförd av Schönborn och Höst (2016, s. np) framkommer det att elever 

till största del utgår från egna kunskaper och erfarenheter som kanske inte är korrekta utifrån 

en naturvetenskaplig kontext. Det som lyfts fram i intervjun är således att elever riskerar att 

                                                        
1 Duit är pensionerad forskare inom naturvetenskapernas didaktik 
2 Rundgren är docent vid Stockholms Universitet 
3Abstrakt definierar Nationalencyklopedin (https://www.ne.se) som en föreställning om ett begrepp utan 

konkreta företeelser och- eller enskilda föremål. Tibell, Schönborn och Höst (2014, s. 203) definierar abstrakt 

som något vi människor inte kan förnimma med enbart våra sinnen, alltså de begrepp som vi inte kan känna, se, 

höra, smaka, eller lukta på. 
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basera ny kunskap om abstrakta begrepp utifrån deras alternativa uppfattningar4, vilket medför 

att lärare behöver strategier för att därigenom tillrättalägga dem. Även Rundgren (2006, s. 33-

34, 37-38), redogör att ny kunskap baseras på tidigare kunskaper och erfarenheter men också 

att abstrakta begrepp kan få olika betydelse beroende på vem det introduceras för. Rundgren 

lyfter fram elevers svårigheter att skapa förståelse för abstrakta begrepp, då förmågan att 

resonera kring det abstrakta är en pågående process som kan vara problematisk för elever att 

behärska.  

 

1.2 Problemområde 

Utifrån argumenten ovan kan vi identifiera att det är utmanande för lärare att urskilja de 

svårigheter elever besitter, i förhållande till sin egen förståelse av abstrakta begrepp. Det 

abstrakta tänkandet är en problematisk process för elever och ärare ger troligtvis inte det 

utrymme som krävs för att de ska få möjlighet att behärska de abstrakta begreppen. Vi kan även 

finna att elevers tidigare erfarenheter och kunskaper kan medföra missuppfattningar om 

abstrakta begrepp till den naturvetenskapliga kontexten, vilket kan vara invecklat för lärare att 

korrigera. Detta påverkar elevers lust och motivation till lärande, som i sin tur kan leda till att 

endast ytliga och tillfälligt memorerade kunskaper befästs hos elever. 

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att ta reda på vad forskning visar om hur lärare arbetar, för att elever ska 

utveckla ett lärande för abstrakta begrepp inom de naturorienterande ämnena. Frågeställningen 

som vi utgått från är: 

 

● Hur framställs lärares undervisningsstrategier och redskap i förhållande till elevers 

lärande om fotosyntes, inom ämnet biologi? 

  

                                                        
4 Alternativa uppfattningar kan definieras som missuppfattningar, vilket är termen vi använt oss av i fortsatt 

arbete.  
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi presentera litteraturstudiens relevans i förhållande till 

lärarprofessionen och samhället. Här introduceras kopplingen till den svenska läroplanen samt 

val av syfte och centralt innehåll. Vi kommer även beskriva vikten av att förmedla kunskaper 

om det abstrakta begreppet fotosyntes till elever. Därefter redogörs vad tidigare forskning 

inriktat sig på inom området innan vår litteraturstudie genomfördes. Eftersom undervisning om 

det abstrakta begreppet fotosyntes genomförs i flera länder samt i olika åldrar, undersöker vi 

internationell forskning och förhåller oss inte enbart inom årskurserna 4-6, detta för att få en 

bredare syn på hur lärare kan förmedla kunskap om fotosyntes. Slutligen kommer vi att 

presentera en kort sammanfattning. 

 

3.1 Betydelsen av att erbjuda elever kunskaper om fotosyntes 

För att avgränsa vår litteraturstudie har vi valt att fokusera på det abstrakta begreppet fotosyntes, 

och hur lärare kan erbjuda elever förståelse om begreppet. Det som främst ligger till grund för 

denna avgränsning är kopplingen till Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 20115. Den syftetext i Lgr 11 (Skolverket, 2017) som vi tagit avstamp i är 

“Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att … använda biologins begrepp ... för att beskriva och förklara 

biologiska samband i … naturen och samhället” (Skolverket, 2017, s. 159). För att precisera 

oss har vi valt det centrala innehållet i Lgr 11 (Skolverket, 2017, s. 160) som behandlar 

begreppet fotosyntes.  

 

Fotosyntes är en grundläggande biokemisk process som skapar förutsättningar för liv för de 

flesta levande varelser på vår planet, menar Dimec och Strgar (2017, s. 49, 51). De lyfter även 

fram att kunskap om fotosyntes skapar förståelse för hur världen fungerar som ett ekosystem, 

och att denna biokemiska process är en betydelsefull del ur ett helhetsperspektiv. Andersson 

(2001, s. 17-18, 77) beskriver att förståelse för fotosyntes bidrar till en medvetenhet som öppnar 

upp för deltagande, och att eleverna på så vis får möjlighet att påverka omvärlden till en hållbar 

framtid. Enligt Gärdenfors6 (2010, s. np) är det meningsfullt att lärare förmedlar information 

och fakta om abstrakta begrepp som fotosyntes, och att de tolkas, bearbetas och sätts i 

sammanhang av eleverna för att skapa förståelse kring dem. Andersson (2001, s. 76-77) lyfter 

                                                        
5 Benämns Lgr 11 i fortsatt arbete 
6 Gärdenfors är professor i kognitionsvetenskap 
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fram att kunskap om fotosyntes är av vikt för elevers fortsatta lärande då det är en 

grundläggande process inom naturvetenskapen.  

  

3.2 Tidigare forskning 

I forskning har det jämförts olika undervisningsstrategier och redskap i förhållande till elevers 

begreppsförståelse om fotosyntes. Forskare som utfört en sådan studie är Brown och Ryoo 

(2008, s. 534-552) vars undersökning handlade om lärarens sätt att använda det vardagliga 

språket, för att sedan övergå till det vetenskapliga språket, och dess ämnesspecifika begrepp. 

Undersökningen ägde rum i Holloway, USA, på en grundskola med 729 elever, varpå 49 elever 

från årskurs fem slumpmässigt valdes ut. Den data som analyserades samlades in genom före- 

och efter-tester och utifrån studiens resultat kan det utläsas att undersökningen var kvantitativ. 

Brown och Ryoo presenterade i sina resultat att möta eleverna med ett vardagligt språk, för att 

sedan förankra det i en vetenskaplig kontext skapade större förutsättningar för lärande om 

fotosyntes. Trots det visade resultaten även att det inte var någon markant skillnad mellan de 

båda testen, i förhållande till elevers användning av det vetenskapliga språket. 

 

Att använda språket som redskap i relation till elevers begreppsförståelse var något Rundgren 

(2006, s. 30-40) undersökt i sin kvalitativa studie. Rundgren problematiserade elevers 

svårigheter att förhålla sig till det vetenskapliga språket som användes inom naturvetenskapen, 

eftersom de inte befann sig i den vetenskapliga kontexten. Data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer, och de 20 elever som medverkade läste naturvetenskapliga 

program på ett gymnasium i Sverige. Författaren lyfte fram en del av resultaten som visade att 

läraren använde sig av ett vardagligt språk för att göra de abstrakta processerna om fotosyntes 

mer tillgängliga för eleverna. Detta ledde i sin tur till att eleverna inte använde sig av korrekta 

termer när de förklarade de vetenskapliga begreppen, utan använde ord som låg närmre deras 

vardagliga språk.     

  

Vidare forskning som jämförde olika undervisningsstrategier är Fokides och Atsikpasi (2016, 

s. 2545-2560). De jämförde i sin studie som utfördes i Grekland, tre olika strategier vilka var 

konventionell7, 5E modellen8 och tillämpad teknologi9, för att synliggöra skillnader mellan 

                                                        
7 Lärarcentrerad undervisning via anteckningar och läroböcker.  
8 Undervisning utifrån elevers engagemang, utforskande, förklarande, utarbetande och utvärdering.  
9 Undervisning via surfplattors och telefoners applikationer, utifrån elevers engagemang, utforskande, 

förklarande, utarbetande och utvärdering.  
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elevernas missuppfattningar kring fotosyntes. Syftet forskarna lyfte fram i studien var vilken 

strategi som kan vara mest lämpad för att revidera elevernas missuppfattningar om fotosyntes. 

De som medverkade i studien, som sträckte sig över fyra månader var 246 elever i årskurs fem. 

Datamaterialet som forskarna samlade in var i form av enkäter, före- och efter-tester samt 

utvärderingsblanketter, som sedan analyserades kvantitativt. Fokides och Atsikpasi 

presenterade i resultatet att det inte var någon väsentlig skillnad mellan strategierna 

konventionell och 5E modellen i elevernas resultat. Däremot visade eleverna som erbjöds 

tillämpad teknologi högre resultat, än de elever som fått ta del av de två andra strategierna. 

Dock kvarstod en del missuppfattningar kring fotosyntes i samtliga grupper. Resultaten pekade 

således på att det krävdes mer forskning kring vilka strategier som var mest lämpade för elevers 

förståelse och kunskapsutveckling om fotosyntes. 

  

Även olika läromedel i undervisningen har en betydande roll för elevers uppfattningar om 

fotosyntes. Mikkilä-Erdmann (2000, s. 241-256) utförde en kvantitativ studie i Finland, där 209 

elever mellan tio och elva år medverkade. Forskarens syfte var att identifiera hur elevers 

tidigare missuppfattningar kring fotosyntes kan revideras med hjälp av konceptbaserad 

textdesign10, som involverade de vanligaste missuppfattningarna. Studiens analys baserades på 

före- och efter-tester där kontrollgruppen utgick från traditionella läromedel 11  och 

experimentgruppen från konceptbaserad textdesign. Mikkilä-Erdmann presenterade i sitt 

resultat att konceptbaserad textdesign stöttade elever att revidera missuppfattningar om 

fotosyntes. Författaren kom även fram till att det krävdes mer forskning kring området eftersom 

studien visade att det fanns olika faktorer som påverkade elevers förståelse om fotosyntes. 

   

Att befästa kunskaper och skapa förståelse om fotosyntes kan vara komplext för elever. Yawen, 

Hmelo-Silver, Jordan, Eberbach och Sinha (2016, s, 11127-11144) har studerat hur elever kan 

överföra en redan befäst kunskap till ett nytt sammanhang, för att bygga på ytterligare 

kunskaper. Forskarna utförde en kvantitativ undersökning som ägde rum i USA, där 57 elever 

i trettonårsåldern medverkade, och studien pågick i fyra till sex veckor. Det material som 

analyserades var ett före- och efter-test där eleverna ritade biologiska processer som ingår i 

fotosyntesen. Yawen et al. kom i resultatet fram till att elever till viss del kunde överföra redan 

befäst kunskap till nya liknande sammanhang, och fick därmed en djupare förståelse för 

                                                        
10 En reviderad text där de vanligaste missuppfattningar om fotosyntes förklaras mer utförligt och tematiskt. 
11 Mikkilä-Erdmann har använt en lärobok som är vanligt förekommande i Finlands skolor. 
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begreppet fotosyntes. De kom även fram till att det krävdes mer forskning kring området för att 

kunna urskilja om elever kunde överföra de redan befästa kunskaperna om fotosyntes till mer 

avlägsna sammanhang.     

 

3.3 Sammanfattning 

Fotosyntes är en grundläggande biokemisk process som skapar förutsättningar för liv och 

förståelsen för dess helhet är betydelsefull för att människors handlande ska kunna gå mot en 

hållbar utveckling. Det är av vikt att elever får djupare kunskap om denna biokemiska process 

utifrån ett helhetsperspektiv, eftersom eleverna är en del av framtiden. Det är även 

betydelsefullt för elevers fortsatta lärande, då fotosyntes är en grundläggande process inom 

naturvetenskapen och förståelse kring den kan överföras till nya naturvetenskapliga kontexter.  

 

Tidigare forskning visar att om elever ska skapa en förståelse för abstrakta begrepp är olika 

strategier och redskap en central del. Då ny kunskap bygger på tidigare kunskaper och 

erfarenheter krävs det att lärare tar hänsyn till detta och möter elever utefter deras erfarenheter 

och planerar undervisningen därefter. Att få elever att använda sig av det vetenskapliga språket 

kan vara komplext och därmed behöver lärare använda sig av både det vardagliga och 

vetenskapliga språket. Trots detta visar även tidigare forskning att det krävs vidare studier kring 

strategier och redskap i förhållande till elevers förståelse om det abstrakta begreppet fotosyntes. 
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4. Metod 

I metoddelen kommer vi att presentera vilken form av sökning vi utfört, vilka sökord vi utgick 

från, samt vilka databaser vi använt oss av vid sökningarna. Vi kommer även redogöra för 

tillvägagångssättet för urval av källor, samt en övergripande presentation av de inkluderade 

källorna i alfabetisk ordning. Vi kommer även lyfta fram den analys vi utfört och hur vi 

kondenserat källornas resultat till kategorier och teman. Slutligen kommer vi problematisera 

och reflektera kring vår metod i en metoddiskussion. Vi har utfört en delvis systematisk 

litteraturstudie med systematiska och manuella sökningar. Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013, s. 26-27) beskriver en systematisk litteraturstudie då tidigare kunskap 

samlas in med god kvalitet som kan besvara syfte och frågeställning utifrån forskning, 

sökningen är systematisk utförd och tydliga beskrivningar kring hur urval av källor gjorts 

framgår. 

  

4.1 Systematiska sökningar 

Vi har utfört en litteraturundersökning där vi främst utgått från systematiska sökningar och de 

sökord vi använt oss av grundar sig i vårt syfte och frågeställning. För att få ett mer tillförlitligt 

resultat har vi valt att utgå från två databaser, SwePub och ERIC12. Eriksson Barajas et al. 

(2013, s. 62) skriver att “reviewer” och “referee” innebär att minst två experter inom området 

granskat arbetet och tillstyrkt eller avrått publicering. Genom att använda oss av funktionen 

“peer-rewied” i ERIC och refereegranskad i SwePub, avgränsades antalet träffar och källorna 

fick en högre kvalitet. För att få en bredare syn på hur lärare kan via strategier och redskap 

förmedla kunskap om fotosyntes har vi valt att även undersöka internationella källor, då 

undervisning om det abstrakta begreppet fotosyntes utförs i flera länder.  

 

I databaserna utgick vi från samma sökord för att sökningen skulle bli systematisk. Sökorden 

är photosynthesis, concept och teaching, och för att inte förbise relevanta källor valde vi även 

att söka på motsvarande svenska sökord. Syftet med studien är att ta reda på vad forskning visar 

om hur lärare arbetar för att elever ska utveckla ett lärande för abstrakta begrepp inom de 

naturorienterande ämnena, därmed är sökordet concept av stor vikt. Vår frågeställning inriktar 

sig på begreppet photosynthesis, och är en del av vad vi kommer att undersöka, därför är 

sökordet relevant för vår studie. Sökordet teaching är betydelsefullt för vår studie då det svarar 

                                                        
12 Education Resources Information Center 
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på både vem och vad vi vill undersöka, det vill säga vilka strategier och redskap lärare använder 

i undervisningssyfte.   

 

Vid de första systematiska sökningarna fick vi ett stort urval av källor då vi använde oss av 

sökorden photosynthesis, teaching och concept, som separata ord (se bilaga A). Då antalet 

träffar blev många samt att det framkom irrelevanta källor, valde vi att utföra ännu en 

systematisk sökning genom booleska operatorer för att avgränsa och finna mer relevanta källor. 

Vi specificerade sökningen i ERIC genom att sätta den booleska operatorn “AND” mellan 

sökorden photosynthesis AND teaching, photosynthesis AND concept, samt photosynthesis 

AND concept AND teaching. I SwePub kombinerade vi endast sökorden eftersom funktionen 

booleska operatorer inte finns tillgänglig i databasen. De träffar som erhölls var av större 

relevans för vårt syfte och frågeställning, antalet träffar var fortfarande många men samma källa 

förekom i båda databaserna, vilket gjorde att vi kunde exkludera dem från en av databaserna. 

Eftersom vår studie ska besvara hur lärares undervisningsstrategier och redskap framställs i 

förhållande till elevers lärande om fotosyntes har ingen tidsavgränsning utförts. Detta val togs 

för att inte förbise relevanta källor av äldre slag. 

 

Antalet källor var nu rimligt för att få en överblick och vi läste dess sammanfattningar för att 

kunna avgöra om de var relevanta för vår studie eller inte. För att göra detta så utförligt som 

möjligt började vi med att fördela källorna i två grupper, relevant och irrelevant. En del av 

källorna som exkluderades hade fokus på att undersöka internetanvändning i 

undervisningssyfte, då källorna var av äldre slag och digitaliseringen har utvecklats under de 

senaste åren blev de irrelevanta för vår studie. En annan orsak till exkludering var att källornas 

fokus låg endast på andraspråkselevers begreppsförståelse. Slutligen exkluderades de källor 

som inte hade fokus på undervisningsstrategier eller redskap i relation till elevers lärande om 

fotosyntes.   

 

4.2 Manuella sökningar 

I nästa steg tog vi reda på om de relevanta källornas fulltext fanns tillgängliga i de två 

databaserna. Det fanns källor där vi inte hade fulltext till vårt förfogande, vilket medförde att 

vi fick genomföra manuella sökningar för att få fram dem. De databaser vi använde i detta steg 

var One Search och Google Scholar, där vi fick tillgång till de flesta av källornas fulltext. 

Därefter utförde vi det slutgiltliga urvalet från återstående källor och granskade deras resultat 



 12 

för att bedöma om det de kommit fram till var adekvat för vår studie. De källor vi valde bort i 

detta steg var irrelevanta eftersom de hade fel fokus i förhållande till vår studie. De inriktade 

sig på genus, elevers kunskapsnivå eller att fotosyntesen inte var en central del. Vi utförde även 

manuella sökningar på de tips vi fått av handledare, och samma exkulderingskriterier användes 

i detta skede. Efter momentet inkluderades sju källor. 

  

4.3 Presentation av källor 

Det syfte som Ekici, Ekici och Ayden (2007, s. 111-122) undersökte i sin studie Utility of 

Concept Cartoons in Diagnosing and Overcoming Misconceptions Related to Photosynthesis, 

var hur elevers missuppfattningar om fotosyntes kunde revideras med bilder som redskap. Den 

population som undersöktes var 24 elever i årskurs 8 från Ankara i Turkiet. 

Datainsamlingsmetoderna som användes var intervjuer, observationer av 

klassrumsdiskussioner och textanalys. Det som kunde utläsas från studien var att 

samtyckeskravet uppfylldes då samtliga elever medverkade frivilligt. Forskarna beskrev 

resultatet i denna kvalitativa studie att bilder gynnade elevernas inlärning av begreppet 

fotosyntes. Vanligt förekommande missuppfattningar om fotosyntes hade kartlagts via 

bildserier, och resultatet visade att genom klassrumsdiskussioner om bildserien reviderades 

elevernas missuppfattningar.  

  

Näs (2010, s. 20-21, 23-24, 33-34, 40) har i sin avhandling Teaching Photosynthesis in a 

Compulsory School Context Students’ Reasoning, Understanding and Interactions, studerat hur 

lärare i sin undervisning använde språket och konkreta redskap för att synliggöra kritiska 

aspekter i förhållande till fotosyntes. Forskaren undersökte hur lärare kunde förtydliga begrepp 

som fotosyntes och cellandning, samt hur elever kunde skapa förståelse för dessa abstrakta 

begrepp. Näs utgick från en etnografisk ansats med ett sociokulturellt perspektiv, där hon 

använde klassrumsdiskussioner, intervjuer och test för att samla in data. Populationen som 

undersöktes var sex lärare och 138 elever i årskurserna 4, 5, 6 och 8, och utfördes på en skola i 

Sverige under en sex till tio veckors period. Det framgick att forskaren uppfyllde de fyra etiska 

principerna vid utförandet av studien. Näs (2010, s. 45-49) studie resulterade i att ett 

undersökande och frågebaserat arbetssätt med konkreta redskap väckte elevernas intresse, 

entusiasm samt nyfikenhet och skapade på så vis förståelse för det abstrakta begreppet 

fotosyntes. 
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I artikeln An Inquiry-Based Approach to Teaching Photosynthesis and Cellular Respiration 

undersökte O’Connell (2008, s. 350-356) om frågeställningar och praktiska moment kunde 

hjälpa elevers begreppsförståelse om fotosyntes och cellandning. Den population som 

undersöktes var elever mellan åldern elva till sjutton i USA, dock framgick inte antalet elever 

som medverkade i studien. O’Connell utförde en kvalitativ fallstudie och använde sig av 

observationer och intervjuer för att samla in data. Författaren kom fram till att lärare som 

använde ett arbetssätt där elever undersökte och problematiserade genom frågeställningar, 

ledde till att de fann vetenskapliga argument om fotosyntesens process. 

  

Roos, Tronson och Ritchie (2005, s. 84-87) utförde en kvalitativ fallstudie i Sydney, Australien, 

som de lyfte fram i artikeln Modelling Photosynthesis to Increase Conceptual Understanding. 

Det syfte som presenterades i denna studie var att introducera ett tillvägagångssätt som skulle 

fördjupa elevers förståelse om fotosyntes. Tillvägagångssättet presenterades i fyra steg som 

började med (1) en traditionell föreläsning, därefter fick studenterna (2) praktiskt bygga en 

modell, för att sedan rita av processerna. Därnäst fick studenterna utföra ett (3) rollspel för att 

repetera begreppsförståelsen och slutligen (4) diskuterades missuppfattningar i mindre grupper 

för att korrigera dem. Populationen som undersöktes i denna fallstudie var studenter som läste 

sitt första år på universitet med inriktning biologi, antalet medverkande framgår inte i artikeln. 

Det som Roos et al. presenterade i studiens resultat var att ett tillvägagångssätt i undervisningen 

där analogier, kommunikation, bygga modeller och rollspel främjade förståelsen om det 

abstrakta inom fotosyntes. 

  

Ryoo och Linn (2011, s. 218-219, 229, 230-240), har skrivit artikeln Can Dynamic 

Visualizations Improve Middle School students’ Understanding of Energy in Photosynthesis?.  

De jämförde i studien dynamisk visualisering 13  med statisk illustration 14  som redskap i 

undervisningen, i förhållande till elevers förståelse om energin i fotosyntes. Studien 

genomfördes på 200 elever i årskurs 7 i Kalifornien, USA, och samtliga var slumpmässigt 

utvalda. Ryoo och Linn utförde en kvantitativ fallstudie där de använde ett datorprogram, varpå 

hälften av eleverna fick tillgång till statisk illustration, och resterande dynamisk visualisering. 

Det som sedan analyserades var ett före- och efter-test. Resultatet med undersökningen visade 

positiva effekter för elevernas förståelse om begreppet fotosyntes, detta visades i efter-testerna 

                                                        
13 Rörliga bilder 
14 Stillbilder 
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för båda grupperna, dock framgick det att gruppen med dynamisk visualisering presterade 

högre.  

  

Det syfte som Sert Cibik, Diken och Darcin (2008, s. 1, 5-6, 8-10) presenterade i sin artikel The 

Effect of group Works and Demonstrative Experiments Based on Conceptual Change 

Approach: Photosynthesis and Respiration, var att undersöka användning av grupparbete och 

demonstrativa experiment för att minska elevers missuppfattningar om fotosyntes och 

cellandning. Detta undersöktes genom en kvantitativ studie och insamlingen av data utfördes 

genom observationer och enkäter. Populationen som undersöktes var lärarstudenter i Ankara, 

Turkiet, och alla medverkande var slumpmässigt genererade. Undersökningen utfördes på två 

grupper, en kontrollgrupp med 40 lärarstudenter och en experimentgrupp med 38 lärarstudenter. 

De fick utföra ett före- och efter-test, vilket utfördes individuellt. Resultatet visade att 

grupparbete och demonstrativa experiment reviderade elevers missuppfattningar om fotosyntes 

mer än traditionell undervisning15. 

  

Det syfte som Vikström (2008, s. 211- 213, 217-218, 220-228) presenterade i sin artikel What 

is Intended, What is Realized, and What is Learned? Teaching and Learning Biology in the 

Primary School Classroom var sambandet mellan lärares undervisning och elevers lärande, 

samt vad som påverkade förståelsen av de abstrakta begreppen fotosyntes och cellandning. 

Vikström utförde en aktionsforskning utifrån variationsteorin och det sociokulturella 

perspektivet, med fokus på metaforer som verktyg. Datainsamlingen skedde genom 

observationer och intervjuer. Studien utfördes i Luleå, Sverige, och utgick från sex grundlärare 

och 18 av deras elever som befann sig i åldrarna sju till tolv. Vikström visade med studien att 

språket skapade fler vägar till ny kunskap och att användandet av metaforer gynnade både 

elever och lärares förståelse om fotosyntes. 

  

4.4 Analys 

För att analysera de insamlade källornas resultat, utgick vi från en innehållsanalys, med fem 

steg som Eriksson Barajas et al. (2013, s. 164) presenterar. Vi började i första steget med att 

noggrant läsa var källa för sig för att sedan diskutera dem. I andra steget kodade vi källornas 

resultat genom att söka efter betydelsefulla begrepp i förhållande till vårt syfte och 

                                                        
15 Sert Cibik et al. (2008, s. 7, 10) syftar till den undervisning skolan vanligtvis erbjuder studenterna, vilket är 

lärarcentrerad och domineras av ämnesinnehåll. 
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frågeställning. I tredje steget identifierade vi kategorier utifrån koderna genom att finna likheter 

och skillnader mellan dem. I steg fyra kondenserades kategorierna genom färgkodning, där de 

grupperades och utgjorde slutligen tre teman. I det sista steget utfördes en analys med 

utgångspunkt i de teman vi sammanställt utifrån källornas resultat, vilket vi presenterar under 

rubriken Resultat. 

 

De teman som synliggjordes var Visuell, Språk och Undersökande. Temat Visuell framställdes 

utifrån kategorier, vilket omfattade lärares strategier utifrån stillbilder, rörliga bilder och 

demonstrativa experiment som redskap. I det nästkommande temat Språk placerades de 

kategorier där utgångspunkten var undervisningsstrategier via olika former av diskussioner och 

lärarens användning av språket som redskap. De kategorier som ingår i temat Undersökande är 

strategier där läraren baserar sin undervisning i praktiskt undersökande och utforskande 

moment med hjälp av konkreta redskap.  

 

Utöver dessa tre teman ville vi finna mönster mellan källornas resultat för att kunna använda 

dessa i analysen. De mönster vi kunde identifiera presenteras som två aspekter, den första 

aspekten var förståelse och den andra var revidera missuppfattningar. Med aspekten förståelse 

menar vi att källornas resultat fokuserar på elevers förståelse för att generera ett lärande om 

fotosyntes, via undervisningsstrategier och redskap. Den andra aspekten revidera 

missuppfattningar syftar däremot till strategier och redskap i undervisning för att revidera 

elevers missuppfattningar om fotosyntes, och på så sätt frambringa ett lärande hos eleverna. För 

att systematiskt synliggöra de teman och aspekter vi identifierat, utformade vi en temaöversikt 

i form av en tabell (se bilaga B) som underlättade för analysen. 

 

4.5 Metoddiskussion 

De vetenskapliga källor som litteraturstudien bygger på har till största del relevanta resultat, på 

grund av de valda sökorden som grundar sig i vårt syfte och frågeställning. För att få en högre 

kvalitet i vår litteraturstudie hade vi kunnat använda oss av synonymer till de valda sökorden 

och på så sätt få ett större utbud av källor. Vårt val att inte använda oss av synonymer grundar 

sig på att sökningen av de valda sökorden gav ett redan stort utbud av källor med hög kvalitet. 

En grundligare kvalitetsgranskning av källorna hade kunnat utföras före inkluderings- och 

exkluderingsstadiet, vilket hade kunnat höja kvaliteten i vår litteraturstudie något mer. Vi 
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upptäcker att de sista systematiska sökningarna, när vi kombinerar samtliga sökord i de båda 

databaserna ger samma utbud av källor, vilket gör dessa sökningarna överflödiga. 

 

Metoden är systematiskt utförd, vilket skapar en röd tråd i strukturen som gör det enkelt för 

läsaren att följa. Det första vi lyfter fram är hur vi utför våra systematiska och manuella 

sökningar, här presenteras de databaser vi använder oss av, urvalskriterier för källor samt hur 

vi utför våra sökningar och för in dem i en sökordstabell (se bilaga A). Det som vi hade kunnat 

göra annorlunda för att förbättra bearbetningen är en tydligare presentation av urvalsprocessen 

gällande källor innan de exkluderades eller inkluderades. Vi gör ett aktivt val och presenterar 

källorna och dess relevans var för sig i metodavsnittet, detta gör vi för att läsaren ska få en 

helhetssyn av de källor vår litteraturstudie grundar sig i. Det insamlade datamaterialet 

bearbetades grundligt och var källa analyserades stringent, därmed är vår bedömning att 

litteraturstudiens resultat hade fått samma utgång även om bearbetningen skett på att annat vis. 

  

Populationen som undersöks i källorna är antingen lärare, lärarstudenter, studenter eller elever. 

Eftersom vår studie intar ett lärarperspektiv har vidden av population troligtvis påverkat vårt 

resultat. Detta ser vi som positivt då fler infallsvinklar framkommer om lärares strategier och 

redskap i förhållande till elevers lärande om fotosyntes. En variabel som kan påverka en av 

källornas resultat är att lärarna som medverkar i studien inte är behöriga i de naturorienterade 

ämnena, vilket i sin tur kan påverka vårt resultat. Begreppsförståelse är en central del i flera 

ämnen och undervisningsstrategierna och redskapen kan se olika ut, detta gör att just denna 

källa trots allt är intressant för vår litteraturstudie, eftersom källans resultat går i linje med vårt 

syfte och frågeställning. 

  

En av källorna har ett resultat som är svårt att tyda, trots det väljer vi att använda oss av källan 

på grund av att de strategier och redskap som tas upp i relation till elevers lärande om fotosyntes 

är av intresse för vår studie. En annan källa har ett genusperspektiv i sitt resultat som inte är av 

relevans till vårt syfte och frågeställning och vi väljer därmed bort den delen av resultatet. 

Källorna utgår från olika nationer och med ett åldersspann från grundskolans tidigare år till 

högskoleutbildning. Vi ser detta som en fördel i vår litteraturstudie, då vi får en uppfattning om 

vilka undervisningsstrategier och redskap som påverkar elevers lärande om fotosyntes världen 

över samt i olika åldrar. Antalet källor är å ena sidan tillräckligt för att urskilja samband mellan 

dem och kan ge ett resultat till vår litteraturstudie, å andra sidan hade vi kunnat få en högre 

reliabilitet genom att använda oss av fler källor. Vår litteraturstudie grundar sig i källor med 
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både kvalitativa och kvantitativa resultat, vi anser att detta inte påverkar våra resultat eftersom 

forskarnas resultat är likvärdiga inom varje tema. 

  

I en av källorna uppfylls samtliga etiska principer och i resterande källor kan vi endast i ett fåtal 

identifiera att samtyckeskravet uppfylls, då subjekten som undersöks är frivilliga. Etiska 

principer är i mertalet av de valda källorna svåra att identifiera då källorna kan vara utdrag av 

större undersökningar eller ingå i en samling av vetenskapliga artiklar, och på så sätt får läsaren 

inte ta del av dessa. Vi har utgått från de etiska principerna vid behandling av källorna, och på 

så sätt blir vår studie etiskt korrekt.  

5. Resultat 

I resultatavsnittet kommer vi att besvara vår frågeställning utifrån de teman och aspekter som 

identifierats i källornas resultat. Var tema kommer att lyftas fram var för sig för att redogöra 

likheter och skillnader mellan källornas resultat som var relevanta för vårt syfte och 

frågeställning. Vårt syfte är: att ta reda på vad forskning visar om hur lärare arbetar, för att 

elever ska utveckla ett lärande för abstrakta begrepp inom de naturorienterande ämnena. Vår 

frågeställning är: hur framställs lärares undervisningsstrategier och redskap i förhållande till 

elevers lärande om fotosyntes, inom ämnet biologi? Vi kommer även under varje rubrik att 

utföra en sammanfattande analys. Slutligen kommer vi att utföra en resultatdiskussion där vi 

reflekterar och knyter samman våra resultat och det vi redogjort för i inledning och bakgrund. 

 

5.1 Visuella redskap synliggör det abstrakta inom fotosyntes 

Lärares strategier via visuella redskap har en stödjande roll för elevers lärande om det abstrakta 

inom fotosyntes. Detta visade Ryoo och Linn (2011, s. 234, 236) i en undersökning som 

utfördes genom före- och efter-tester, på elever i årskurs 7. De medverkande delades in i två 

grupper, där hälften fick tillgång till statisk illustration och resterande dynamisk visualisering 

som redskap, angående energiomvandling inom fotosyntes. Efter-testerna visade en ökad 

förståelse för processen i båda grupperna i förhållande till det första testet. Trots det visade även 

forskarnas resultat att de elever som fick tillgång till dynamisk visualisering fick en mer exakt 

uppfattning av det abstrakta, eftersom de rörliga bilderna synliggjorde energins rörelse och 

eleverna kunde på så vis följa processen.  
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Ytterligare forskare som utfört en liknande studie är Ekici et al. (2007, s. 115-121), som 

undersökt visuella redskap i undervisningen. Men den population som studerades i denna studie 

var elever i årskurs 8. De redskap som studerades var bilder, såsom Ryoo och Linns (2011) 

studie baserades på. Till skillnad från Ryoo och Linn som fokuserade på hur stillbilder och 

rörliga bilder påverkade elevers förståelse om energiomvandling inom fotosyntes, undersökte 

Ekici et al. (2007, s. 122) hur bilder kan användas till att kartlägga och korrigera elevers 

missuppfattningar om fotosyntes. De missuppfattningar som Ekici et al. (2007, s. 114) tog upp 

var gasomvandling, energi och cellandning i förhållande till fotosyntes, vilka identifierades via 

elevintervjuer, som sedan korrigerades genom bildserier då processerna synliggjordes för 

eleverna. Resultatet forskarna presenterade var att bildserier konkretiserar fotosyntesens 

process, fungerar som ett diskussionsunderlag för eleverna och till stor del reviderar deras 

missuppfattningar om ämnet.  

 

Likt Ekicis et al. (2007) resultat redogjorde även Sert Cibik et al. (2008, s. 8-10) att visuella 

redskap till stor del reviderade elevers missuppfattningar om fotosyntes och cellandning. De 

visuella redskapen skilde sig från de två ovanstående studierna då Sert Cibik et al. (2008, s. 5) 

utgår från lärares demonstrativa experiment via konkret växtmaterial samt modeller av 

kloroplasternas funktion. En annan skillnad var populationen som undersöktes, vilket var 

lärarstudenter. Sert Cibiks et al. (2008, s. 9-10) resultat baserades på före- och efter-tester och 

utfördes på en kontrollgrupp med traditionell undervisning16 samt en grupp som fick ta del av 

de demonstrativa experimenten. Det som framgick i resultaten då Sert Cibik et al. (2008, s. 9-

10) sammanställde båda gruppernas efter-tester, var att de studenter som fick tillgång till de 

demonstrativa experimenten hade färre missuppfattningar än studenterna i kontrollgruppen. I 

överensstämmelse med Ekicis et al. (2007)  resultat, visade även Sert Cibiks et al. (2008) att 

lärares strategier genom visuella redskap reviderar missuppfattningar om fotosyntes. 

  

Det framgår i de tre ovanstående studiernas resultat att visualiserande redskap utifrån 

vardagliga representationer synliggör fotosyntesens processer för de lärande. De redskap och 

strategier som presenteras ovan skiljer sig åt då de har fokus på olika former av visualisering 

då syftet antingen var att skapa en förståelse, eller korrigera missuppfattningar i förhållande till 

lärandet. Tidigare erfarenheter och kunskaper är betydelsefullt för att kunna applicera visuella 

                                                        
16 Sert cibik et al. (2008, s. 7, 10) syftar till den undervisning skolan vanligtvis erbjuder studenterna, vilket är 

lärarcentrerad och domineras av ämnesinnehåll. 
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redskap och strategier så att kunskapen om fotosyntes blir meningsfull för de lärande. Detta 

innebär att det är skillnad på de tidigare erfarenheter och kunskaper elever i årskurs 7 besitter, 

jämfört med studenter på akademisk nivå, på så sätt skiljer sig både missuppfattningar och 

förståelsen åt. Sammanfattningsvis resulterar detta i att lärares strategier via användning av 

visuella redskap bör utformas efter den lärandes ålder, tidigare erfarenheter och kunskaper, 

samt vilket syfte undervisningen har i förhållande till fotosyntes. 

 

5.2 Språket som strategi och redskap i relation till elevers lärande om fotosyntes 

Användning av strategier med språket som redskap har både för- och nackdelar för elevers 

lärande, visar fyra av källornas resultat. Ekici et al. (2007, s. 117, 121- 122) lyfte fram i 

resultaten att kommunikation i klassrummet inte enbart skapade en bekväm miljö för eleverna 

att delge sina ideér, utan är också ett sätt att korrigera deras missuppfattningar om 

gasomvandling, energi och cellandning inom fotosyntes. Ekici et al. (2007, s. 121- 122) 

presenterade i resultaten av klassrumsobservationerna från en årskurs 8, att lärarens frågor 

utgick från elevernas missuppfattningar via bildserier, som öppnade upp för diskussioner 

mellan eleverna och motiverade dem. Utifrån efter-intervjuer med eleverna framgick det även 

i resultaten att dessa frågor korrigerade elevernas felaktiga uppfattningar om fotosyntesens 

process.  

 

Även Sert Cibik et al. (2008, s. 9-10) lyfte fram betydelsen av kommunikation i grupp för att 

revidera missuppfattningar om fotosyntes och cellandning. Forskarna utgick från en 

kommunikativ strategi där studenterna utgjorde lärandesituationen, till skillnad från Ekici et al. 

(2007, s. 117) som utgick från en strategi där läraren ställde frågor för att stötta elevernas 

lärande. En olikhet mellan studierna var att Ekicis et al. (2007, s. 122) undersökning resulterade 

i att klassrumsdiskussioner om fotosyntes reviderade elevers missuppfattningar via bildserier, 

medan Sert Cibik et al. (2008, s. 9) belyste att lärarstudenters diskussioner i mindre grupper om 

konkret växtmaterial och modeller av kloroplaster reviderade deras missuppfattningar. 

Lärarstudenternas resultat visade i efter-testerna att de studenter som fick diskutera med 

varandra erhöll färre missuppfattningar om fotosyntes och cellandning än de i kontrollgruppen.  

 

Ytterligare en forskare som utgick från språket som redskap var Näs (2010, s. 25, 31, 63), och 

utförde en studie i årskurserna 4, 5, 6 och 8. Forskarens resultatet visade att elever som erbjöds 

tillfällen att resonera och samtala med varandra och lärare utvecklade en förståelse om 
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fotosyntesens processer, vilket framgick genom elevintervjuer. Till skillnad från de två 

ovanstående studierna som fokuserade på att revidera missuppfattningar, uppmärksammades 

istället elevers förståelse om fotosyntes. Ett avvikande resultat i Näs (2010, s. 50) studie var 

kring elevers och lärares användning av det vardagliga språket i förhållande till det 

vetenskapliga. Näs resultat visade att eleverna utvecklade en förståelse för fotosyntesens 

process via det vardagliga språket, trots det uppmärksammades även att det vetenskapliga 

språket användes felaktigt av eleverna, då läraren till stor del introducerade processerna via det 

det vardagliga språket. I likhet med Ekici et al. (2007, s. 122), vars resultat visade att språket 

utgjorde en bekväm miljö att delge idéer, framgick det även i Näs (2010, s. 63) resultat att 

språket väckte elevernas intressen.  

 

I likhet med Näs (2010) studie fokuserade även Vikström (2008, s. 229) på att främja elevers 

förståelse om fotosyntes och cellandning via språket som redskap. Skillnaden mellan dem var 

att Vikström (2010, s. 211, 229) undersökte hur elever i årskurs 1 till 6 kunde skapa förståelse 

om fotosyntes genom lärares tillämpning av metaforer, medan Näs (2010, s. 39) dels undersökte 

elever och lärares användning av det vardagliga språket som redskap för att skapa förståelse. 

Vikströms (2008, s. 223-224) resultat visade att metaforer kunde utveckla elevers förståelse 

angående omvandlingen från solenergi, koldioxid och vatten till syre och druvsocker som sker 

när växter fotosyntetiserar. Metaforer som utgick från elevers vardag stöttade deras förståelse 

för processen då den blev mer konkret för dem, detta visade sig i Vikströms (2008, s. 221) 

resultat via elevintervjuer.   

  

Språket är en central del för att de lärande ska kunna skapa en förståelse och revidera 

missuppfattningar om fotosyntesens process, visar ovanstående resultat. För att skapa ett 

lärande om fotosyntes är å ena sidan olika former av diskussioner betydelsefullt för att revidera 

missuppfattningar, men å andra sidan för att den lärande ska skapa en förståelse för processen 

är deras vardagliga fenomen av vikt. Att lärare utgår från elevers vardagliga kontext för att 

skapa förståelse kan i sin tur medföra missuppfattningar om ämnesinnehållet inte sätts i ett 

vetenskapligt sammanhang av läraren. Lärares strategier i form av diskussioner utgår från ett 

samlärande då elever ska revidera gemensamma missuppfattningar, till skillnad från metaforer 

och det vardagliga språket som redskap, vilket inriktas på det individuella lärandet där eleverna 

själva förväntas utveckla förståelse om fotosyntes. Sammanfattningsvis resulterar detta i att 

lärare bör använda språket som både strategier och redskap i förhållande till elevers lärande om 

fotosyntes.  
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5.3 Undersökande arbetssätt om fotosyntes via praktiska moment 

Ett arbetssätt som har en inverkan på elevers lärande är att låta dem undersöka och 

problematisera fotosyntesens processer, vilket presenterades i tre av källornas resultat. Näs 

(2010 s. 63) studie utfördes i årskurserna 4, 5, 6 och 8, och via elevintervjuer visade resultaten 

att om eleverna fick möjlighet att arbeta genom undersökande strategier vid inlärning av 

fotosyntes och cellandning ökade deras nyfikenhet, intresse och entusiasm. Forskaren kom även 

fram till att om eleverna fick upptäcka problem, undersöka och diskutera med klasskamrater 

och lärare, samt försöka förklara och finna argument för fotosyntes och cellandning utvecklades 

deras förståelse för processen. Näs (2010, s. 63) resultat visade dessutom att eleverna behövde 

utmanas och stimuleras om lärande skulle vara möjligt.  

 

Även O’Connell (2008, s. 355-356), kom fram till liknande resultat via observationer och 

samtal med elever från årskurs 6 till andra året på gymnasiet. Resultaten visade att ett 

undersökande och frågebaserat arbetssätt gjorde att eleverna upptäckte vetenskapliga argument 

för fotosyntesens process. Till skillnad från Näs (2010, s. 63) som endast utgick från elevers 

förståelse om fotosyntes och cellandning, undersökte O’Connell (2008, s. 355-256) även om 

elevers missuppfattningar om energi, näringsämnen och klorofyll inom fotosyntes reviderades 

med hjälp av strategierna. O’connell (2008, s. 356) lyfte även fram att strategier genom ett 

undersökande arbetssätt som började med ett mysterie ledde till en vilja att lära sig mer och på 

så sätt skapade möjligheter för vidare lärande. 

 

I likhet med O’Connells (2008, s. 355-356) resultat, undersökte även Roos et al. (2005, s. 86-

87) hur undersökande strategier skapade förståelse och reviderade missuppfattningar om 

fotosyntesens process. De missuppfattningar Roos et al. (2005, s. 87) undersökte var om 

kloroplasternas funktion inom fotosyntes, vilket skiljde sig från O’Connells (2008, s. 350-356) 

studie. Roos et al. (2005, s. 86-87) redogjorde resultat i linje med de två föregående studierna, 

men undersökte istället ett undersökande arbetssätt genom analogier, rollspel och 

gruppdiskussion, vilket visade sig ha betydelse för studenters förståelse. Roos et al. (2005, s. 

87) grundade resultaten i jämförelse med en lärcentrerad undervisningsstrategi där studenterna 

var passiva och lyssnade på läraren, vilket resulterade i att studenterna som fick ta del av ett 

undersökande arbetssätt erhöll en mer omfattande förståelse om fotosyntesens processer. Roos 
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et al. (2005, s. 87) resultat poängterade via samtal med studenterna, även att en del upplevde 

arbetssättet som obekvämt och ansåg att det lämpade sig bättre till yngre åldrar. 

 

Elever kan skapa förståelse och revidera missuppfattningar via ett undersökande arbetssätt, 

vilket utgör ett ökat lärande om fotosyntesens processer. I samtliga studier utgår det 

undersökande arbetssättet från visuella och språkliga strategier och redskap, för att på så vis 

aktivera de lärande till att finna vetenskapliga argument genom deras nyfikenhet. Den kritiska 

aspekten via detta arbetssätt är att läraren bör ha i åtanke vilken grupp som undervisas, det är 

skillnad på elever i grundskolan respektive studenter på universitet, i förhållande till deras 

nyfikenhet, intressen samt tidigare kunskaper och erfarenheter, vilket påverkar det nya lärandet 

om fotosyntes. Å ena sidan är ett undersökande arbetssätt gynnsamt, men å andra sidan krävs 

det att undervisningsstrategierna och redskapen utmanar och stimulerar eleverna för att 

möjliggöra lärande. Sammanfattningsvis resulterar detta i att ett elevcentrerat arbetssätt där 

eleverna aktiveras via undersökande moment genom deras nyfikenhet, där eleverna själva 

finner vetenskapliga argument för fotosyntes, utvecklar ett självförtroende i sitt lärande. 

 

5.4 Resultatdiskussion 
Utifrån våra resultat får vi en övergripande sammanställning av lärares strategier och redskap i 

relation till elevers lärande om fotosyntes. För det första visar våra resultat att det finns visuella, 

språkliga och praktiskt undersökande strategier och redskap som lärare kan använda i 

undervisningen för att elever ska skapa förståelse och revidera missuppfattningar, vilket 

möjliggör lärandet om fotosyntes. För det andra visar resultaten även att lärares användning av 

visuella, språkliga och praktiskt undersökande strategier och redskap i förhållande till elevers 

missuppfattningar, utan att ta hänsyn till deras förståelse om fotosyntes, kan å ena sidan leda 

till att elever inte kan kontextualisera de nya uppfattningarna om processen. Att endast utgå 

från elevers förståelse utan att ha deras missuppfattningar om fotosyntes i åtanke, kan å andra 

sidan leda till de får en felaktig förståelse om processen, då dessa felaktiga uppfattningar inte 

uppmärksammats av läraren.  

 

Våra resultat visar att visuella redskap är en bidragande faktor till att befästa kunskaper om 

fotosyntes, då de abstrakta processerna kan synliggöras. Att låta eleverna ta del av vardagliga 

representationer som visar det abstrakta inom fotosyntes, kan bidra till att eleverna revidera 

missuppfattningar och utvecklar en förståelse för begreppet. Andersson (2001, s. 13-14) 
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beskriver ett liknande samband, och menar att pendla mellan de vardagliga och vetenskapliga 

sammanhangen är betydelsefullt för att elever ska få djupare kunskaper om fotosyntes. Vi kan 

konstatera med stöd i litteraturstudiens resultat att visualisering som redskap via elevernas 

vardagliga kontext kan främja deras förståelse och revidera missuppfattningar för begreppet 

fotosyntes. Dock visar våra resultat dessutom att redskapens användningsområde bör appliceras 

i förhållande till vilka de lärande är. Yawen et al. (2016, s. 11138) resultat tyder på att ny 

kunskap baseras på tidigare kunskaper och erfarenheter, vilket går i linje med våra resultat. Vi 

vill på så sätt lyfta fram att elevers lärande om fotosyntes baseras på tidigare erfarenheter och 

kunskaper. I en intervju med Duit (Schönborn och Höst 2016, s. np) framkommer det även här 

att elever kommer till skolan med tidigare kunskaper och erfarenheter och att dessa inte alltid 

är korrekta utifrån en vetenskaplig kontext, och därmed behöver läraren olika strategier och 

redskap för att stötta alla elevers lärande. 

 

Att använda språket som strategi och redskap i undervisningen har visat sig ha både negativa 

och positiva konsekvenser för elevers lärande. Vårt resultat visar å ena sidan att samlärande 

genom diskussioner kan revidera missuppfattningar om fotosyntes, och att användning av det 

vardagliga språket kan skapa en individuell förståelse för processen. Å andra sidan visar 

resultaten även att det kan vara problematiskt att förankra det vetenskapliga språket när läraren 

introducerar nya begrepp inom fotosyntes via ett vardagligt språk. Detta går i linje med 

Rundgren (2006, s. 38) och Brown och Ryoos (2008, s. 544) resultat som lyfter fram att elever 

försöker förstå och förklara den nya kunskapen genom det vardagliga språket, vilket kan skapa 

komplikationer i det nya lärandet om fotosyntes.   

 

Våra resultat visar att ett undersökande arbetssätt där eleverna får finna vetenskapliga argument 

kan vara till fördel för att väcka elevernas nyfikenhet, intresse och entusiasm, vilket medför en 

positiv effekt för elevers lärande om fotosyntes. Detta kan uppkomma genom undersökande, 

utforskande och frågebaserad undervisningen, vilket kan bidra till att eleverna utvecklar en 

förståelse och reviderar missuppfattningar om processen. Även Fokides och Atsikpasi (2016, 

s. 2556) tar likaså upp att undersökande strategier kan användas för att korrigera elevers 

felaktiga uppfattningar om fotosyntes. 
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Mikkilä-Erdmann (2000, s. 253) presenterar ett resultat som vi inte kunnat finna några samband 

till i vår studies resultat. Forskarens resultat har fokus på traditionella läromedel17, och menar 

att dessa har svårt att korrigera elevers missuppfattningar om fotosyntes. Mikkilä-Erdmann 

(2000, s. 253) redogör att läromedel behöver omarbetas och revideras för att möjliggöra ett 

lärande för eleverna. Detta har vi inte kunnat identifierat i vår litteraturstudie, men hade kunnat 

vara något intressant att undersöka.  

6. Slutsats och implikation 

I denna del kommer vi att presentera våra slutsatser och implikationer i förhållande till vårt 

syfte och frågeställning. Vi lyfter även fram vad som hade varit av intresse för vidare studier 

kring området. 

  
Fotosyntes är för elever ett komplext begrepp att få en djupare förståelse kring. Trots detta kan 

vi utläsa av resultaten att det finns olika strategier och redskap som visar positiva effekter för 

elevers lärande om denna biokemiska process. Resultaten visar att visuella redskap kan bidra 

till att synliggöra det abstrakta inom den biokemiska processen fotosyntes, för att skapa 

förståelse och korrigera elevers missuppfattningar. Detta kan ske genom att läraren utgår från 

vardagliga representationer i förhållande till undervisningens syfte och elevers lärande. För att 

skapa förståelse och revidera missuppfattningar är även språket som redskap och strategi en 

central del för lärandet. Samlärande genom diskussioner har en betydande roll för att korrigera 

elevers felaktiga uppfattningar om fotosyntes, medan det vardagliga språket som redskap kan 

bidra till den individuella förståelsen. Om läraren har elevers nyfikenhet som utgångspunkt 

genom ett undersökande arbetssätt, tillåts eleverna att själva finna vetenskapliga argument för 

fotosyntes, och på så sätt utveckla ett självförtroende i lärandet.   

 

Slutligen vill vi lyfta fram att lärare bör kontinuerligt vara uppdaterad i forskning för att ge 

eleverna de bästa möjligheterna för lärande kring fotosyntesens process. Då strategierna och 

redskapen inte var tillräckliga för att revidera samtliga av elevernas missuppfattningar och på 

så sätt skapa förståelse, behövs det ytterligare forskning. Vi fann även luckor i lärares 

användning av strategier och redskap, då resultaten visade att eleverna inte fullt ut lärde sig 

behärska det vetenskapliga språket på ett korrekt sätt. Detta finner vi av intresse som en 

utgångspunkt till examensarbete II.   

                                                        
17  Mikkilä-Erdmann har använt en lärobok som är vanligt förekommande i Finlands skolor. 
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8. Bilagor 

Bilaga A - Sökordstabell 

Databas 

17-21/11- 2017 

Sökord Träffar Valda 

källor 

ERIC Photosynthesis 249 - 

   ’’ Teaching 212,964 - 

’’ Photosynthesis AND 

Teaching 

126 6 

’’ Concept 85,911 - 

’’ Photosynthesis AND 

Concept 

111 
72 samma som 

föregående sökningar 

4 
4 redan valda 

’’ Photosynthesis AND 

Concept AND Teaching 

74 
Alla samma som 

föregående sökningar 

2 
Alla redan valda 

  Fotosyntes 0 0 

   ’’ Undervisning 5 0 

’’ Fotosyntes AND 

Undervisning 

0 0 

’’ Begrepp 0 0 

’’ Fotosyntes AND 

Begrepp 

0 0 
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’’ Fotosyntes AND 

Begrepp AND 

Undervisning 

0 0 

SwePub Photosynthesis 902 - 

’’ Teaching 9331 - 

’’ Photosynthesis 

Teaching 

6 0 

’’ Concept 14,102 - 

’’ Photosynthesis 

Concept 

16 
1 samma som 

föregående sökningar 

0 

’’ Photosynthesis 

Concept Teaching 

1 
Alla samma som 

föregående sökningar 

0 

’’ Fotosyntes 51 - 

’’ Undervisning 3497 - 

’’  Fotosyntes 

Undervisning 

3 1 

’’ Begrepp 2054 - 

’’ Fotosyntes Begrepp 1 
Alla samma som 

föregående sökningar 

0 

’’ Fotosyntes Begrepp 

Undervisning 

1 
Alla samma som 

föregående sökningar 

0 
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Bilaga B - Temaöversikt 

Författare Visuell Språk  Undersökande 

Ekici, Ekici & Ayden 

(2007) 

Revidera 

missuppfattningar 

Revidera 

missuppfattningar 

  

Näs (2010)  Förståelse Förståelse 

O’Connell (2008) 

  

  Förståelse, 

Revidera 

missuppfattningar 

Roos, Tronson & 

Ritchie (2005) 

   Förståelse, 

Revidera 

missuppfattningar  

Ryoo & Linn (2011) Förståelse     

Sert Cibik, Diken & 

Darcin (2008) 

Revidera 

missuppfattningar 

Revidera 

missuppfattningar 

  

Vikström (2008)   Förståelse   
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Bilaga C - Artikelöversikt 

Författare. (År). SYFTE 
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A
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Ekici, Ekici & 

Aydin (2007) 

 

Att finna, eliminera elevers 

missuppfattningar, samt att 

utforska elevers sätt att 

uppfatta konceptbaserad 

undervisning genom tecknad 

serie. 

 X  X  X X    8 24 

 

Näs (2010) 

 

Undersöka hur elever resonerar 

om fotosyntes och cellandning, 

och vilken kunskap elever har 

om dessa. 

 X  X   X X   4,5,6,8 138+6 

O’Connell (2008) 

 

Presenterar hur inquiry-based 

undervisning kan hjälpa 

elevers begreppsförståelse, 

genom frågeställningar och 

praktiska moment. 

 X  X X  X      

Roos, Tronson & 

Ritchie (2005)  

 

Presenterar ett originellt 

tillvägagångssätt istället för en 

strategisk och ytlig 

lärandeform. 

    X  X    Uni  

Ryoo & Linn 

(2011)  

 

Syftet är att undersöka, 

jämföra dynamisk visualisering 

med statisk illustration i 

undervisningen för elevers 

förståelse om energin i 

fotosyntesen. 

   X X  X    7 200 

Sert Çibik, Diken 

& Darcin (2008) 

Syftet är att undersöka 

användningen av grupparbete 

och experiment för att minska 

missuppfattningar av begrepp 

om fotosyntes och cellandning. 

X   X      
Lärarstu

denter  78 

Vikström (2005) 

 

Stötta lärarna att bli mer 

medvetna om att studera sina 

elevers lärande inom No, och 

på så sätt bli mer medveten om 

det egna tänkandet och 

förståelsen. 

 X  X X   X   F-7 6 
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