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Sammandrag 
Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs 4 använder tidigare 
erfarenheter när de skapar en egen illustration av vattnets kretslopp, och när de 
resonerar utifrån en färdig modell av detsamma. Undersökningen är gjord i form av 
fokusgruppsintervjuer. Resultatet visar att eleverna kan använda sina erfarenheter för 
att skapa en egen modell. I sitt ritande och i sina diskussioner visar de bland annat insikt 
om att en modell är en förenkling av verkligheten. När eleverna resonerar om en färdig 
illustration av vattnets kretslopp tycks de ha svårare att se den som en modell. 
Exempelvis uttrycker eleverna tvivel om att vattnet i bilden kan vara ett hav, eftersom 
det är så litet i förhållande till resten av bilden. Resultatet visar på lärprocessens 
betydelse. Elevernas aktivitet och egna skapande verkar leda till insikter som de inte 
lika tydligt ger uttryck för när de resonerar utifrån den färdiga läroboksillustrationen. 
Eleverna visar också en nyfikenhet när deras erfarenheter motsäger det lärobokens 
modell visar. De ställer frågor som antyder att de är redo att förstå och lära sig mer om 
vad som kännetecknar en modell.  
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1 Inledning 
Inom den naturorienterande (NO) undervisningen är illustrationer vanligt 
förekommande. I läromedel för elever i årskurs 4-6 finns allt från dekorativa 
utsmyckningsbilder till faktaspäckade modeller över hur växthuseffekten fungerar. Det 
visuella materialet har som syfte att göra det enklare för eleverna att förstå. Samtidigt 
visar forskning att elever ofta har svårt att tolka vad bilderna vill visa (Patrick, Carter 
och Wiebe 2005, s. 353). I examensarbete 1 (Bengtsson 2017) framkom att elever ofta 
inte lägger så stor vikt vid bilderna i läromedel, utan fokuserar mer på att läsa det som 
står i texten i böckerna (McTigue och Flowers 2011, s. 585). Eleverna underskattar 
bildens förmåga att förmedla något utöver det som står i texten. 
 
Ur detta perspektiv är det intressant att undersöka hur elever tolkar modeller som 
presenteras i form av illustrationer. Modeller används i NO-undervisning för att skapa 
förståelse genom att visa en förenklad version av ett mer komplext fenomen. Modeller 
kan vara konkreta (tredimensionella) eller symboliska (siffror och tecken), men mycket 
vanligt är att de består av en illustrativ bild av något slag. Eftersom modellerna är 
framtagna, just för att underlätta förståelse, är det intressant att undersöka hur eleverna 
tolkar och tar sig an dem. För att modellerna ska fylla sitt syfte i undervisningen är det 
viktigt att lärare har en insikt om hur eleverna förstår dem. 
 
Inom pragmatismen är tidigare erfarenheter ett centralt begrepp. Med ett pragmatiskt 
synsätt på lärande ska undervisningen alltid utgå från eleverna och deras erfarenheter. 
Denna studie utgår från pragmatismens erfarenhetsbegrepp och vill därigenom försöka 
skapa en förståelse för hur elever tar sig an illustrationer och modeller. Syftet med den 
här studien är att utifrån ett pragmatiskt perspektiv undersöka vilka erfarenheter som 
synliggörs när elever i årskurs 4 resonerar om en illustration av vattnets kretslopp. 
 
 
 

2 Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs hur illustrationer och modeller används i undervisning och mer 
specifikt i NO-undervisning. Vidare följer en presentation av forskning om hur elever 
förstår och använder illustrationer och modeller i NO-undervisning. En kortare 
genomgång av begreppen visual literacy och bildspråk görs, följt av en redogörelse för vad 
som skrivs i skolans styrdokument om illustrationer och modeller. Därefter redovisas 
vilken roll vattnets kretslopp har i NO-undervisningen. Till sist följer en presentation 
av den teoretiska inriktning som denna studie vilar på. 
 
Begreppen illustration och bild används synonymt i denna studie. I begreppen 
innefattas alla typer av visuella representationer som kan förekomma i läromedel, såsom 
fotografier, schematiska bilder, skisser, teckningar, bilder i genomskärning, grafer, 
ritningar med mera. Det studien fokuserar på är dock illustrationer som visar en modell 
(i det här fallet av vattnets kretslopp). 
 
Begreppet ”visuella representationer” är ett övergripande uttryck som kan vara värt att 
definiera. Representationer är det som används för att förklara hur någonting kan 
förstås (Reiss, Boulter och Tunnicliffe 2007, s. 99). Representationer kan vara ord, 
matematiska symboler, teckningar, konkreta konstruktioner eller till och med gester. 
Representationer finns i två varianter: interna representationer och externa 
representationer. Interna representationer är begrepp, principer och mentala modeller 
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som är inblandade i individens sätt att förstå. De interna representationerna omvandlas 
till ett register av externa representationer, som används som verktyg för att 
kommunicera tankar (Rundgren och Tibell 2010, s. 226). Att förklara med ord är en 
form av extern representation. Ofta är dock de externa representationerna möjliga att 
uppfatta med synen och omnämns då inte sällan som visuella representationer. Utöver 
ovan nämnda teckningar, konkreta konstruktioner och gester, är exempelvis kemiska 
formler, ritningar, skisser, diagram, grafer och ekvationer exempel på visuella 
representationer. 
 

2.1 Illustrationer i skolundervisning 
Bilder har en självklar roll i undervisningssammanhang. Med hjälp av bilder går det att 
åskådliggöra begrepp och fenomen som är svåra att förklara med hjälp av ord 
(Pettersson 2008, s. 28). Att lära sig från bilder innebär annorlunda mentala processer 
än att lära sig från texter. Uppfattning av bilder bygger på holistiska, parallella och 
snabba aktiviteter som främst sker i den högra hjärnhalvan. Hjärnkapaciteten är extremt 
stor när det gäller bearbetning av och minne för bilder (Pettersson 2008, s. 129). 
 
Inom västerländsk skoltradition är den tjeckiske pedagogen och biskopen Johan Amos 
Comenius (1592-1670) känd som en pionjär när det gäller bildanvändande. Han 
menade att barn lär sig genom att iaktta sin omgivning och genom att använda så många 
sinnen som möjligt. Comenius propagerade för att lärare bör använda bilder som visar 
sådana företeelser som barnen själva normalt sätt inte möter i sin vardag. År 1658 gav 
Comenius ut boken Orbis Sensualium Pictus (ungefär Den synliga världen i bilder) som 
fick en bred spridning i Europa. Boken innehöll 150 träsnitt och användes i 
skolundervisning i 200 år. Till Sverige kom boken i slutet av 1600-talet (Pettersson 
2008, s. 21). 
 
I Comenius fotspår följde Hermann Pestalozzi (1746-1827). Hans pedagogik byggde 
på ”åskådningsundervisning” och innebar att eleverna bland annat skulle studera växter 
och djur i detalj. I klassrummen skulle det också finnas gott om åskådningsmaterial, 
som bilder, modeller och liknande (Pettersson 2008, s. 22). I Sverige blossade en 
pedagogisk debatt upp i samband med att den obligatoriska folkskolan grundades 1842. 
En åsikt som fördes fram var att varje skola borde äga en samling tavlor över föremål 
från naturen och konsten. Tavlornas innehåll var inte tänkta att analyseras med hjälp 
av läraren utan skulle snarare nå eleverna på ett emotionellt plan (Pettersson 2008, s. 
23). År 1868 gavs Läsebok för grundskolan ut, och visade på en ny inriktning för svensk 
undervisning. Boken hade 30 bilder (mest på svenska djur) och bilderna gavs även ut 
som planscher. Skolplanscherna fick därefter sitt genombrott och hade en betydande 
roll i klassrummen mellan åren 1920 och 1950. Vid mitten av 1900-talet började 
utvecklingen mot nya medieformer som diabilder, OH-projektorer och bildband 
(Pettersson 2008, s. 23). Därefter har utvecklingen gått snabbt. Läsplattor, enkla 
redigeringsprogram, avancerade mobiltelefoner, smartboards och bildkanoner har 
påverkat utvecklingen mot en mer bildmässig undervisningsmiljö. Inte minst sedan 
internets genombrott har visuella verktyg fått en mer framträdande plats i 
undervisningen (Liberg & Säljö 2012, s. 247).  
 
Läroboken har ändå en stark ställning i undervisningen. Den starka ställningen beror 
på människors föreställningar om vad den står för (Englund 1999, s. 328). Englund 
(1999, s. 339) menar att läroböcker har en kunskapsgaranterande och auktoriserande 
roll. Läroböcker, och även exempelvis uppslagsböcker, har varit, och är fortfarande, 
särskilt auktoritativa texttyper. Det innebär att såväl lärare, föräldrar och elever ofta 
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värderar läroboken högt. För elever beror lärobokens ställning också på att den ofta 
ligger till grund för utvärderingen av undervisningen. Eleverna ser den som viktig 
eftersom det är vanligt att läraren hänvisar till läroboken inför prov. 
 
Forskning om läroböcker visar att böckerna under 1900-talet har genomgått en stor 
förändring, från att vara textbaserade till att nu innehålla alltmer bilder. Studier visar att 
nästan hälften av sidytan i en lärobok ägnas åt bilder (Lee 2010, s. 1100). Före 1950 
bestod bilderna mestadels av små svartvita porträtt av personer. Därefter har 
bildmotiven fått en större variation och från år 2000 och framåt är bilderna i svenska 
läroböcker i princip uteslutande i färg (Pettersson 2008, s. 34). Moderna läroböcker har 
ett rikt och varierat grafiskt formspråk och många olika typer av bilder. Ofta 
förekommer fotografier, realistiska teckningar, schematiska linjeteckningar, diagram, 
grafer och kartor (Pettersson 2008, s. 78). Bildernas dominans i läroböcker har dock 
under 2000-talet börjat ifrågasättas. Undersökningar visar att mindre än hälften av alla 
foton och illustrationer i böckerna kunde anses vara relevanta till texten (Pettersson 
2008, s. 32). En del forskare undrar till och med om bilderna finns där för att attrahera 
inköpare av skolböcker. De menar att det finns mycket pengar att tjäna inom 
läromedelsbranschen och att det finns en risk att ”förföras” av de färgglada och 
tilltalande sidorna (Lee 2010, s. 1100). 
 
Ifrågasättandet hör samman med att bilder inte oreserverat leder till en bättre inlärning 
för eleverna. Bilder kan ha en positiv effekt på inlärning, till exempel när det gäller att 
skapa inre bilder av komplicerade begrepp. Bilden har möjlighet att förklara, 
levandegöra och förstärka innehållet i en text. En bild kan också hjälpa till att 
sammanfatta och förtydliga ett ämnesområde. Forskning visar dock att bilder ibland 
har motsatt effekt, det vill säga påverkar inlärningen negativt. Detta är fallet när bilder 
är orealistiska eller när de har dålig överensstämmelse med det som elever kan läsa i en 
text (Pettersson 2008, s. 41 och s. 129-130). Även onödiga eller förvirrande detaljer kan 
styra eleverna i fel riktning (Lee 2010, s. 1101). Amerikanska forskare menar att visuella 
representationer i läroböcker är en möjlig orsak till en del av de ”misconceptions” som 
finns hos elever (Kesidou och Roseman 2002, s. 532). 
 
Liksom andra språk är bilder kodade meddelanden som fungerar med rätt förkunskaper 
och i rätt sammanhang (Pettersson 2008, s. 45). Precis som vi kan lära oss att läsa vanlig 
text, så kan vi lära oss att läsa bilder (Pettersson 2008, s. 49). Eftersom olika personer 
läser in olika samband i bilden, beroende på vad som är intressant och meningsfullt för 
just dem, behöver läraren ägna tid åt att förklara vad bilden vill visa och lära eleverna 
hur de ska läsa och tolka de ingående delarna. Forskning visar dock att det är sällan 
som lärare och elever verkligen ägnar något intresse och någon väsentlig tid åt bilderna 
(Pettersson 2008, s. 32 och s. 42). Om bilderna ska bidra till effektiv inlärning behöver 
de användas på ett mer aktivt sätt än vad som vanligtvis görs idag (Pettersson 2008, s. 
26).  
 

2.2 Illustrationer i NO-undervisning 
Visuella representationer är grundläggande för att kommunicera idéer i det 
naturvetenskapliga klassrummet (Patrick 2006, s. 1073). Bilder är bra på att visa hur 
någonting ser ut, förklara sammanhang, ge en översikt och sammanfatta ett område 
(Pettersson 2008, s. 50). Visuella representationer är särskilt betydelsefulla i just 
naturvetenskaplig undervisning eftersom de ger möjlighet att visa fenomen som är för 
små, för stora, för snabba eller för långsamma att se med blotta ögat. Visuella 
representationer kan också illustrera osynliga eller abstrakta fenomen som inte direkt 
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kan observeras eller upplevas (Patrick 2006, s. 1074). Illustrationer drar också till sig 
uppmärksamhet och hjälper till att upprätthålla elevernas motivation. De tillför 
ytterligare ett sätt att visa information och gör att elever kan få extra kunskaper som de 
inte kunde få från bara en text (Patrick 2006, s. 1074). 
 
Användningen av visuella representationer, som illustrationer, schematiska bilder och 
animationer ökar i den naturvetenskapliga undervisningen. Detta beror på att 
ämnesområdet är så komplext (Mnguni 2014, s. 1).  
 
Fotografier har i en amerikansk undersökning av naturvetenskapliga läroböcker visat 
sig vara den vanligaste bildformen. Fotografierna stod för över 70 % av bilderna i 
läroböckerna (Lee 2010, s. 1101). En svensk forskningsstudie visar att fotografier blir 
vanligare i läroböcker avsedda för äldre elever, samtidigt som teckningar tvärtom 
förekommer oftare i böcker för yngre elever (Pettersson 2008, s. 80). Benägenheten att 
välja fotografier grundar sig i att de, till skillnad från schematiska eller förklarande 
bilder, tänks ge eleverna ett igenkännande och en känsla av förtrogenhet (Lee 2010, s. 
1099). Flera forskare har dessutom funnit att barn och ungdomar tycker bäst om 
realistiska bilder (Pettersson 2008, s. 81). Elever sätter likhetstecken med realistiska 
bilder (fotografier och naturtrogna teckningar) och konkreta faktatexter som berättar 
om verkligheten och verkliga situationer. Realistiska bilder i en bok ger upphov till 
antaganden om att texten är en faktatext. Valet av bildtyp skapar därmed förväntningar 
om vilken typ av text boken innehåller (Pettersson 2008, s. 127). Forskning på 
biologiböcker visar att nästan alla bilder är ”avbildningar” istället för mer abstrakta 
bilder, som exempelvis grafer, som professionella vetenskapsmän använder. Vid de få 
tillfällen när mer abstrakta bilder används, är de i form av koordinatsystem som visar 
idealiserade och förenklade mönster (Lee 2010, s. 1100). En amerikansk studie visade 
att 85 % av bilderna i NO-läroböcker saknar en tydlig koppling till relevant innehåll 
(Lee 2010, s. 1100). 
 

2.3 Modeller i NO-undervisning 
Gilbert (2004, s. 116) beskriver modeller som en brygga mellan vetenskapliga teorier 
och ”verkligheten”. De används för att göra abstrakta ting synliga eller för att ge 
förklaringar eller förenklingar till komplexa fenomen. Modeller kan även ligga till grund 
för vetenskapliga förklaringar och förutsägelser. 
 
Vo, Forbes, Zangori och Schwarz (2015, s. 2412-2413) skriver att modeller har en 
central position i naturvetenskaplig undervisning. Med hjälp av modeller kan eleverna 
fokusera på viktiga processer och få möjlighet att förstå svårbegripliga och avancerade 
system. Inom NO-undervisning kan modeller användas för att representera en idé, ett 
objekt, en händelse, en process eller ett system (Gustafson och Shanahan 2010, s. 437).  
 
Enligt Bergqvist (2012, s. 6) går att dela in NO-modeller i fem olika varianter. Konkreta 
modeller är tredimensionella och uppbyggda i exempelvis trä eller plast. Ett exempel är 
en jordglob. Verbala modeller är talade eller skrivna ord som beskriver förhållandet 
mellan olika ting. Ett exempel är metaforen ”transportsystem” för att beskriva blodets 
funktion i kroppen. Symboliska modeller består av siffror, bokstäver och symboler. Ett 
exempel är kemiska formler. Visuella modeller är grafer, schematiska bilder och 
animationer. Ett exempel är en bild på en näringspyramid. Slutligen kan även modeller 
representeras med hjälp av gester och kroppsrörelser. Ett exempel är att visa DNA-
molekylens form genom att röra handen i en spiral. 
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Denna studie fokuserar i första hand på visuella modeller. Både den illustration eleverna 
skapar själva, och den läroboksbild eleverna resonerar om, kan sägas vara schematiska 
bilder. 
 

2.4 Elevers förhållande till illustrationer och modeller 
Visuella representationer fyller en viktig roll när vetenskapliga begrepp och fenomen 
ska kommuniceras. Såväl lärare, forskare och läromedelsförfattare anser att visuella 
representationer är centrala för att hjälpa eleverna att skapa mening. Men i praktiken 
lever visuella representationer inte alltid upp till sin potential (Patrick 2006, s. 1074). 
Forskning visar nämligen att elever har svårt att hämta relevant information från 
illustrationer (Patrick, Carter och Wiebe 2005, s. 353). Inom pedagogisk forskning har 
försök gjorts att identifiera hur visuella representationer bör utformas för att skapa 
mening och förståelse. Det har visat sig att det krävs en djup insikt i kognitiva processer 
för att skapa effektiva visuella representationer (Patrick 2006, s. 1074).  
 
Hjärnans arbetsminne har visat sig vara en viktig faktor för att tolka visuella 
representationer (Cromley, Perez, Fitzhugh, Newcombe, Wills och Tanaka 2013, s. 
515). Yngre elever har ett begränsat arbetsminne och visuella representationer bör 
därför vara utformade med målet att minska onödig kognitiv belastning. 
 
Elevernas förkunskaper spelar stor roll för vilken belastning en bild kommer ge på 
elevens arbetsminne. Förkunskaperna avgör också hur enkelt eleven kan uppfatta och 
tolka bilderna (Patrick 2006, s. 1073). Elever med knappa förkunskaper fokuserar på 
de mest iögonfallande detaljerna för att skapa förståelse (som exempelvis färg, form 
och etiketter). Detta kan ställa till det eftersom det inte alltid är de här delarna som är 
viktigast för tolkningen av illustrationen (Patrick, Carter och Wiebe 2005, s. 353-354).  
 
En amerikansk studie med elever från årskurs 2, årskurs 4 och högstadiet visar att yngre 
elever ofta missförstår visuella representationer. Både färgval och beskärningar ställde 
till med problem för eleverna, men den vanligaste källan till oklarheter var pilar. När 
eleverna fick se en bild av ett kretslopp trodde flera av eleverna att pilarna pekade ut 
olika objekt i bilden. En annan tolkning var att pilarna visade hur man tar sig till ett 
ställe. Elevernas visste vad pilar kan ha för funktion, men de var inte medvetna om att 
funktionerna inte var överförbara till den aktuella illustrationen (McTigue och Flowers 
2011, s. 585). 
 
Elever får oftast inte lära sig hur de ska ta sig an en naturvetenskaplig illustration. En 
enkät till 388 grundskollärare visade att det vanligaste sättet att undervisa om 
naturvetenskapliga bilder var att peka på dem (McTigue och Flowers 2011, s. 581). I en 
annan studie fick eleverna undervisning om betydelsen av visuella element som 
exempelvis pilar, rubriker och färgkoder. Resultatet blev att eleverna ökade sin 
förståelse för naturvetenskapliga illustrationer (Cromley m.fl. 2013, s. 511).  
 
Att lärare avsätter lite tid till visuella representationer avspeglar sig i studier om hur 
elever värdesätter text jämfört med illustrationer. Eleverna svarade att de alltid läser 
texten först, och att illustrationerna kommer i andra hand (McTigue och Flowers 2011, 
s. 585). Liknande resultat har också visat sig i studier av ögonrörelser. En italiensk studie 
med syfte att se hur 10-åriga elever hanterar naturvetenskapliga texter som är 
kombinerade med bilder, visade att eleverna endast fäste lite vikt vid bilderna (Mason, 
Pluchino, Tornatora, Caterina och Ariasi 2013, s. 360). I en taiwanesisk studie av 
ögonrörelser jämfördes fjärdeklassare med en vuxen kontrollgrupp. Studien utgick från 
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en illustrerad text i en NO-bok. Studien visade att de vuxna deltagarna växlade fokus 
mellan text och bild fortlöpande. Eleverna däremot läste först hela texten, därefter 
kastade de ett snabbt öga på bilden. Författaren till studien menar att detta visar att de 
yngre eleverna inte har förmåga att uppfatta kopplingarna mellan texten och bilden 
(Jian 2015, s. 93). 
 
Äldre elever kan dra mycket större nytta av visuella representationer som komplement 
till en text, med hjälp av sina generellt större förkunskaper (McTigue och Flowers 2011, 
s. 579). Detta visade sig bland annat i en studie med 16-åriga elever. En grupp fick läsa 
enbart naturvetenskaplig text. En annan grupp fick läsa text som var kombinerad med 
bilder. Studiens resultat blev att de 16-åriga eleverna lärde sig bättre när text och bild 
kombinerades (Mason m.fl. 2013, s. 356). 
 
Höst (2016) skriver på Skolverkets webbplats att modeller är centrala i 
naturvetenskaplig undervisning, men att vissa modeller har visat sig leda till problem 
för eleverna. Det finns ett glapp mellan forskning och läromedelsförfattare som gör att 
modeller som har visat sig leda till misstolkningar trots det fortfarande används i 
läroböckerna. 
 

2.5 Visual literacy och bildspråk 
I forskning skriven på engelska används begreppet visual literacy för att ringa in förmågan 
att kunna ”läsa” bilder. Lowe (2003, s. 159) jämför visual literacy med läs- och 
skrivförmåga och menar att visual literacy innefattar både förmågan att läsa (förstå) och 
att skriva (rita, skapa) illustrationer. I begreppet inkluderar han även förmågan att tänka, 
lära och uttrycka sig i form av bilder. 
 
För att läsa en illustrerad vetenskapstext krävs olika nivåer av beslutsfattande. Eleverna 
måste förstå begrepp från texten och illustrationerna. De måste besluta i vilken ordning 
de ska ta sig an texten och bilderna. De måste bedöma vad som är relevant och vad 
som är överflödig information. De måste komma fram till vilka delar i texten och 
bilderna som hör ihop och slutligen måste de samordna informationen från texten och 
bilderna (Hannus och Hyönä 1999, s. 97). 
 
Det är också viktigt att ha en insikt om att en bild kan ha flera olika syften (McTigue 
och Flowers 2011, s. 585). Forskning visar att elever ofta uppfattar att det enda syftet 
med illustrationer är att visuellt visa vad som står i texten. En ”visual literate” person 
är medveten om att en bild kan innehålla unik information som går utöver det som står 
i texten. Bilderna kan lättare visa viss sorts information, som t.ex. relativa positioner (så 
fungerar exempelvis en karta). Bilder kan också hjälpa till att organisera ett innehåll 
(t.ex. i form av flödesscheman). 
 
Bildspråk skapas av ett kollektiv, i en kultur (Hansson, Karlsson och Nordström 1999, 
s. 10). Precis som för det verbala språket finns det en form av grammatik som 
bildspråket styrs av. Den visuella grammatiken kan sägas vara ett regelsystem som styr 
bildkomposition och bildberättande (Lindgren och Nordström 2009, s. 46).  
 
Verbalspråket är linjärt och avläses i västerländsk framställning från vänster till höger. 
Bildspråket däremot löper i olika riktningar men följer ändå ett visst mönster (Lindgren 
och Nordström 2009, s. 55-56). I informationsgrafik, som exempelvis förekommer i 
läroböcker, placeras generell information överst och specifik information underst. 
Information som är given placeras till vänster medan ny information placeras till höger. 
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Färger, konstraster och relativa storlekar används för att visuellt lyfta fram någonting. 
Linjer fyller en viktig funktion för att rama in enheter som hör ihop och för att koppla 
ihop delar i en bild (Holsanova 2007, s. 47-48). 
 
Barn lär sig mycket tidigt olika bildkoder och att tolka grafiska tecken (Hansson, 
Nordström, Pedersen och Stafseng 1991, s. 29). Barn har från början ett friare sätt att 
uttrycka sig visuellt. De tar exempelvis inte hänsyn till perspektiv utan kan i samma bild 
visa saker både från ovan och från sidan. De använder även ”röntgenmetoden” om de 
vill skildra något som de vet finns men inte kan ses, som exempelvis en bebis i mammas 
mage (Hansson m.fl. 1991, s. 34). Efterhand som barnen möter sin kulturs bilder 
överger de sitt tidiga bildtänkande och börjar följa grafiska konventioner (Hansson m.fl. 
1991, s. 36). 
 

2.6 Styrdokument 
Av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet framgår att modeller 
är en viktig del av NO-undervisningens innehåll. För biologiämnet går det att läsa att 
”eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda biologins 
begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i 
människokroppen, naturen och samhället” (Skolverket 2011, s. 111-112). Motsvarande 
formuleringar finns även för fysik och kemi (Skolverket 2011, s. 127 och s. 144). 
Läroplanen betonar även att alla elever ska få ta del av och kunna använda olika 
uttrycksformer, som exempelvis illustrationer, i sin skolgång (Skolverket 2011, s. 14). 
 
När det gäller utformningen av undervisningen är det tydligt att den ska anpassas till 
varje elevs förutsättningar och behov. I läroplanens första kapitel står det att 
undervisningen ska ta sin ”utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper” (Skolverket 2011, s. 8). I texten framgår också att ”en viktig 
uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang” (Skolverket 2011, s. 9). 
Läroplanen fastslår att lärare ska ta hänsyn till elevernas erfarenheter och tänkande. 
Läraren har även till uppgift att organisera undervisningen så att eleverna upplever den 
meningsfull (Skolverket 2011, s. 14). 
 

2.7 Vattnets kretslopp 
I det centrala innehållet för NO-ämnena (biologi, fysik och kemi) för årskurs 1-3 ingår 
vattnets former (fast, flytande och gas) och övergångar mellan formerna (avdunstning, 
kokning, kondensering, smältning och stelning) (Skolverket 2011, s. 112, 128 och 145). 
För årskurs 4-6 tas vattnets egenskaper och kretslopp upp under det centrala innehållet 
för ämnet kemi (Skolverket 2011, s. 146). Den gängse läroboksmodellen för vattnets 
kretslopp visar hur vattnet avdunstar från haven, kondenserar till moln som sedan 
blåser in över land, där vattnet regnar ner över marken, för att sedan rinna ut i haven 
igen (Andersson 2001, s. 55). Denna modell fokuserar på vattnets fasförändringar, men 
visar inte hur vattencykeln ingår i ett system som växelverkar med mark, vegetation och 
samhälle. Alternativa, eller kompletterande, modeller över vattnets kretslopp innefattar 
exempelvis dricksvattnets kretslopp och näringsämnenas kretslopp. 
 
En internationell expertgrupp, ledd av Harlen, har formulerat fjorton ”big ideas” inom 
naturvetenskap. En av dessa är: ”The composition of the Earth and its atmosphere and 
the processes occurring within them shape the Earth’s surface and its climate” (Harlen 
2010, s. 21-22 och s. 32). Vattnets kretslopp är en av dessa processer, den mest 
energikrävande på jorden. Över 20 % av den instrålande solenergin går åt till att driva 
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vattnets kretslopp (Kirkeby Hansen 2012, s. 122). Vattnets kretslopp sker på många 
nivåer och i olika tidsförlopp. Förståelsen av vattnets kretslopp baseras på kunskaper i 
fysik, biologi, kemi, meteorologi, hydrologi, oceanografi, geologi och geografi (Kirkeby 
Hansen 2012, s. 123). 
   

2.8 Pragmatism 
Pragmatiken är en filosofisk inriktning som har sitt ursprung i USA i slutet av 1800-
talet. Inom skolforskning är John Dewey (1859-1952) den företrädare för 
pragmatismen som har haft störst inflytande (Säljö 2012, s. 175-176). Pragmatismen 
intresserar sig för hur kunskaper fungerar för människor i deras vardag. Pragmatikerna 
menar att kunskap är sådant som människor kan använda sig av i vardagslivet och som 
hjälper dem att hantera de situationer och problem de möter (Dewey 2004c, s. 94). 
Dewey betonade ”you teach a child, not a subject” (Säljö 2012, s. 178), och menade att 
undervisningen måste knyta an till elevernas upplevda erfarenheter. Skolkunskaper ska 
inte vara något isolerat, utan för att eleven ska bli en god samhällsmedborgare behöver 
det som skolan lär ut ha koppling till, och bidra till, elevens vardagskunskaper (Dewey 
2004a, s. 110; Dewey 2004c, s. 72). 
 
Inom pragmatismen menar man att individen utvecklas genom samspel med sin 
omvärld. I samspelet lär individen sig sociala regler och att förstå sammanhang (Dewey 
1997, s. 46). Det innebär att eleverna i sin utbildning måste ges möjlighet att aktivt 
pröva och experimentera. Pragmatismen menar att själva läroprocessen är mycket 
viktigare för lärandet än vad själva produkten, exempelvis faktakunskaper, är (Dewey 
2004b, s. 52). För att lärandet ska fungera behöver man utgå från ett problem som 
eleven vill lösa. Undervisningen måste vara knuten till ett mål och upplevas meningsfull 
för eleven (Dewey 2004c, s. 97). Dewey förespråkar en utbildning där individens 
intresse och aktivitet är utgångspunkten för undervisningen. Lärarna ska stå för ett 
målinriktat arbete och aktivt stimulera, bredda och fördjupa elevernas utveckling 
(Dewey 1997, s. 170). Dewey ansåg att målet för skolan var att utveckla reflekterande 
handlingsmänniskor (Dewey 1997, s. 195). 
 
Pragmatismen skiljer inte på teori och praktik. Enligt pragmatismens synsätt är de inte 
varandras motsats utan snarare varandras förutsättning. Dewey menade att teori och 
praktik är integrerade och bara visar på olika aspekter av våra handlingar. Han ansåg att 
teori, i form av reflektion och idéer, är nödvändigt, även när något praktiskt ska 
genomföras (Dewey 1997, s. 326). 
 
Inom pragmatismen definieras begreppet ”erfarenhet” (experience) enligt följande:  

 
”Erfarenhet avser en redan genomlevd situation, det vill säga erfarenhet som 
intryck (av redan utförda handlingar vid ett givet tillfälle, i en given kontext). Men 
detta redan genomlevda uppfattas inte vare sig som passerat eller entydigt till sin 
karaktär utan ges sin nya, värdegrundade mening beroende på den situation som 
nuet utgör […]. Erfarenhet, som en aktiv del av nuet, pekar därmed inte på någon 
(epistemologisk) hågkomst eller passerad historia. Erfarenhet skall alltså inte ses 
som ett passivt minne som individen bär på, utan snarare något som uppträder 
som en kraft för uppfattningar/ medvetanden av nuet och de handlingar, riktade 
mot framtiden, som detta ger upphov till. Erfarenhetsbegreppet (experience) kan 
därmed också uppfattas i betydelsen av experiment – ett prövande av en situation 
(Ljunggren 2000, s. 4)”. 
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Med detta menas att tidigare upplevelser får en ny mening beroende på vilket 
sammanhang de plockas upp i. När elever möter nya situationer används erfarenheter 
som utgångspunkt för ifrågasättande och reflektion. 
 
 
 

3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur elever i årskurs 4 använder tidigare 
erfarenheter då de illustrerar och beskriver en modell av vattnets kretslopp. 

 Hur använder elever tidigare erfarenheter när de skapar en egen modell, i form 
av en illustration, av vattnets kretslopp? 

 Hur använder elever tidigare erfarenheter när de för ett resonemang om en 
modell, i form av en läroboksillustration, av vattnets kretslopp? 
 

 
 

4 Metod 
I detta avsnitt redovisas hur studien har genomförts. Här presenteras studiens design 
och de urval som har gjorts. Etiska ställningstaganden redovisas och slutligen beskrivs 
hur undersökningen praktiskt genomfördes. 
 

4.1 Studiens design 
Undersökningen bygger på en kvalitativ metod. En kvalitativ undersökning ger inte ett 
resultat i form av fakta eller siffror, utan visar istället på egenskaper, upplevelser och 
känslor (Larsen 2009, s. 22). Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt, pragmatismen, 
var det viktigt att lyssna på elevernas erfarenheter. För att kunna ta del av elevernas 
erfarenheter valdes fokusgruppsintervjuer som metod. Fokusgruppsintervjuer innebär 
att en mindre grupp människor tillsammans diskuterar ett bestämt ämne. Metoden ger 
möjlighet att undersöka vilka föreställningar och erfarenheter deltagarna har om ämnet 
(Davidsson 2007, s. 64). En fördel med att intervjua elever i form av fokusgrupper är 
att intervjusituationen kan upplevas mer avslappnad, jämfört med att bli intervjuad på 
egen hand, och att eleverna därmed kan ge uttryck åt fler synpunkter (Kvale och 
Brinkmann 2009, s. 166). Intervjuformen kan också synliggöra nya erfarenheter när 
eleverna argumenterar för sina respektive åsikter (Davidsson 2007, s. 65).  
 
Fokusgruppsintervjuerna gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjufrågor. De 
semistrukturerade frågorna ger möjlighet att möta deltagarna och att ställa följdfrågor 
(Larsen 2009, s. 83). En semistrukturerad intervju påminner om en kvantitativ 
undersökning så till vida att den utgår från färdigformulerade frågor som ställs i en 
bestämd ordning. Intervjuformen ger dock en större frihet. Intervjuaren kan hoppa 
över frågor där svaret redan har framkommit. Det finns också möjlighet att förtydliga 
frågorna eller ställa fördjupande följdfrågor. Fördelen jämfört med en ostrukturerad 
intervju är att informationen blir lättare att efterbearbeta och att svaren blir lättare att 
jämföra (Larsen 2009, s. 84). 
 
Som intervjuare är det viktigt att inte ställa ledande frågor (Kvale och Brinkmann 2009, 
s. 187-189; Larsen 2009, s. 87)). Det är också viktigt att vara väl förberedd, och att ha 
planerat för eventuella följdfrågor. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 146) är detta 
lämpligt att förbereda i form av en intervjuguide. (Se intervjuguiden i Bilaga 1.) 
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Frågorna bör vara korta och lätta att förstå (Kvale och Brinkmann 2009, s. 147). I 
intervjuguiden (Bilaga 1) i denna studie används därför exempelvis konsekvent ordet 
”bild” (och inte illustration, modell, teckning, ritning). Intervjufrågorna utgår från 
studiens syfte och frågeställningar.  
 
Det är lämpligt att utföra intervjuerna på en avskild och ostörd plats. Intervjuaren kan 
tänka på att låta informanterna tänka efter i lugn och ro utan att bli avbrutna. Tystnad 
är inget negativt, utan det är viktigt att kunna avvakta och invänta att informanten 
hinner tänka efter (Kvale och Brinkmann 2009, s. 151-152). I denna studie gjordes 
anteckningar parallellt med intervjuandet. Antecknandet har till nackdel att allt som sägs 
inte hinner skrivas ner, en fördel kan dock vara att antecknandet ger en avslappnad 
situation. Det uppstår inga ”pinsamma” tystnader, utan informanterna hinner tänka 
under tiden intervjuaren skriver färdigt. 
 
Tiden för intervjun behöver vara avvägd så att informanterna inte upplever någon 
stress, samtidigt som intervjun inte får pågå så länge att informanterna tröttnar. I denna 
studie var intervjutiden i förväg uppskattad till 20 minuter. Detta räckte dock inte utan 
intervjuerna tog mellan 30 och 40 minuter. På så sätt behövde eleverna aldrig känna 
någon stress. Eleverna verkade heller inte uppleva att det blev en krävande och lång 
intervjutid. 
 

4.2 Etiska aspekter 
I all forskning är det viktigt att göra etiska ställningstaganden. En grundläggande 
utgångspunkt i vetenskaplig forskning är att ta hänsyn till det individskyddskrav som 
Vetenskapsrådet har beslutat om (Vetenskapsrådet 2002). Individskyddet 
sammanfattas i fyra huvudkrav, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I korthet innebär kraven att forskaren ska 
informera om forskningens syfte, att deltagarna har rätt att själva välja om de vill 
medverka, att personuppgifter ska hanteras konfidentiellt och att de insamlade 
uppgifterna inte får användas i något annat ändamål än forskningen. I denna studie fick 
alla elever ett informationsbrev medskickat hem för att läsas av eleven och dess 
vårdnadshavare (se Bilaga 2). I brevet framgick syftet med denna studie. Det betonades 
också att eleverna själva valde om de ville delta i studien eller ej. I brevet informerades 
också om att eleverna skulle delta ”avidentifierat” i studien och att de insamlade 
uppgifterna skulle raderas efter att examensarbetet har godkänts. Endast de elever som 
själva ville delta, och där även vårdnadshavarna gav sitt samtycke till deltagande, har 
ingått i studien. Inför varje intervjuomgång fick eleverna åter information om 
undersökningens syfte, och att de hade möjlighet att avbryta deltagandet. 
Elevgruppernas intervjusvar och teckningar har namngetts enligt principen Grupp 1, 
Grupp 2 osv. De deltagande eleverna är alltså helt avidentifierade. 
 

Intervjuer ställer specifika krav på forskaren. Intervjuns olika faser ger upphov till olika 
etiska ställningstaganden (Kvale och Brinkmann 2009, s. 78-79). Redan från början bör 
forskaren överväga syftet med intervjuundersökningen och fråga sig i vad mån den kan 
bidra till att förbättra den mänskliga situationen. I planeringsfasen handlar det 
framförallt om att få informanternas informerade samtycke och att säkra 
konfidentialiteten. Under intervjun behöver forskaren överväga om intervjupersonerna 
riskerar att bli stressade (Kvale och Brinkmann 2009, s. 78-79). Detta var extra viktigt i 
denna studie eftersom de elever som deltog i samtalen var under femton år.  
 



 

11 

 

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna tillhandahåller en blankett för etisk 
egengranskning av studentprojekt som involverar människor. Denna blankett har 
diskuterats och övervägts. Även om studien innebär samtal med barn kan samtalen 
anses behandla frågor som inte är etiskt känsliga. För att vara på den säkra sidan och 
säkerställa att studien är etiskt riktig har flera överväganden gjorts. Eleverna har först 
själva fått avgöra om de vill delta i undersökningen. Elevernas vårdnadshavare har 
dessutom fått ge sitt samtycke till att eleverna deltar. Intervjuerna har inte spelats in, 
utan istället har elevernas svar antecknats för hand. Eleverna har inte intervjuats en och 
en, utan istället har eleverna intervjuats i fokusgrupper om tre personer. 
 
Även i analysfasen behöver etiska ställningstaganden göras. Forskaren måste fråga sig 
hur långtgående slutsatser som kan dras och hur djupt materialet kan analyseras (Kvale 
och Brinkmann 2009, s. 78-79). Larsen (2009, s. 107) beskriver det som ”konsten att 
tolka utan att övertolka”.  
 

4.3 Urval och genomförande 
Studien är inriktad mot elever i årskurs 4-6. Forskning visar att användandet av visuella 
representationer i den åldersgruppen inte alltid främjar lärande. Det är därför intressant 
att undersöka vilken relation elever i denna ålder har till illustrationer, och vilka 
erfarenheter som blir synliga när mellanstadieelever hanterar illustrationer. Vattnets 
kretslopp valdes som ”undersökningsobjekt” eftersom det är något som eleverna har 
mött redan i årskurs 1-3, i en enkel form. Vattnets kretslopp återkommer sedan med 
fördjupat innehåll i årskurs 4-6. Ämnet är alltså inte okänt för elever i årskurs 4-6, utan 
eleverna har erfarenheter att dela med sig av. Samtidigt vill studien undersöka elevernas 
egna erfarenheter av bilder, illustrationer och modeller, och det var därför viktigt att 
eleverna inte alldeles nyss hade behandlat en modell av vattnets kretslopp i den 
ordinarie undervisningen i årskurs 4-6. En risk fanns då att elevernas resonemang 
ensidigt skulle återspegla den modell från vattnets kretslopp som de nyligen använt i 
undervisningen. Ett val gjordes därför att göra studien med elever i årskurs 4 som ännu 
ej hade läst om vattnets kretslopp under mellanstadiet, och därmed inte nyligen hade 
använt någon modell av vattnets kretslopp i undervisningen.  
 
Att studien utgår från just vattnets kretslopp beror på att det är ett ämnesområde som 
är mycket vanligt att presentera med hjälp av en modell i form av en illustration. Det 
finns inte bara ett vattnets kretslopp, utan det kan innefatta olika aspekter. Detta 
innebär att ämnesområdet kan öppna upp för många olika resonemang och visa på 
olika erfarenheter hos eleverna. Studien baseras på två olika illustrationer. En klassisk, 
men mycket avskalad, tecknad bild från elevernas lärobok som visar en modell för hur 
solen driver vattnets kretslopp (se Bilaga 3). Denna illustration valdes för att den, 
genom att endast innehålla det absolut nödvändigaste, synliggör elevernas erfarenheter 
på ett tydligt sätt. (I denna version finns exempelvis inte grundvattnet med, det framgår 
heller inte att avdunstning sker även från mark och växter, eller att snö och is också är 
en del i vattnets kretslopp.) Den andra illustrationen skulle eleverna skapa själva. Valet 
gjordes här att låta eleverna utgå från vardagshändelsen ”att dricka vatten”. De skulle 
rita en modell av dricksvattnets kretslopp med start i en vattenkran. På detta sätt skulle 
alla elever ha erfarenheter att bidra med. Genom att låta eleverna rita en modell av ett 
annat vattnets kretslopp (än det klassiska från läroboken), bedömdes de kunna dra nytta 
av tidigare erfarenheter samtidigt som de skulle bli tvungna att tänka själva och hitta 
egna lösningar för hur modellen skulle kunna utformas. 
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Undersökningen gjordes på en F-9-skola med drygt 300 elever som ligger i ett mindre 
samhälle i södra Sverige. 24 elever i årskurs 4 på den aktuella skolan deltog i studien. 
Eleverna delades in i åtta fokusgrupper med tre elever i varje grupp. 
 
Intervjuerna genomfördes under två förmiddagar, fyra grupper respektive dag. 
Klassföreståndaren satte samman eleverna slumpvis i grupper om tre elever. 
Intervjuerna genomfördes i ett grupprum som angränsar till elevernas klassrum. I 
rummet fanns ett stort runt bord och fyra stolar. Intervjun inleddes med att eleverna 
fick information om studiens syfte och metod. Alla intervjuer följde därefter gången i 
intervjuguiden (se Bilaga 1). Som inledning ställdes en allmän fråga om vilka bilder 
eleverna har mött i NO-undervisningen. Den inledande frågan hade som syfte att 
”värma upp” eleverna och leda in dem på ämnet för intervjun (Kvale och Brinkmann 
2009, s. 147 och s. 150). Därefter fick eleverna ett blankt A3-papper och en omgång 
tuschpennor. Eleverna fick berätta vad ett kretslopp är och uppmanades därefter att 
rita ett kretslopp utifrån att de dricker ett glas vatten från kranen i klassrummet. 
Eleverna var inte tidsbegränsade men fick instruktion om att fundera och resonera i 
några minuter om hur de ville rita, och att därefter lägga ungefär fem minuter på själva 
ritandet. 
 
Under tiden ritandet pågick fördes anteckningar om elevernas diskussioner och samtal 
sinsemellan. När eleverna ansåg sig vara färdiga med ritandet fick de berätta vad de 
hade ritat och hur de hade tänkt. 
 
I nästa fas av undersökningen fick eleverna se en läroboksillustration av vattnets 
kretslopp. Illustrationen kom från en bok av Hans Persson (2013, s. 32-33): ”Boken 
om NO 1-3” (se Bilaga 3). Bilden hade retuscherats så till vida att fem förklaringstexter 
hade tagits bort (se originalversionen i Bilaga 4). Detta gjordes för att se vad eleverna 
läser ut av en ren bild. Det var ett sätt att undvika att eleverna bara skulle läsa innantill 
i textfälten. Eleverna har under lågstadiets NO-undervisning använt den aktuella boken. 
Nästan alla elevgrupper konstaterade att de kände igen bilden. Till 
läroboksillustrationen ställdes tio intervjufrågor där eleverna svarade och resonerade 
utifrån det som syntes i bilden. Frågorna hade som syfte att synliggöra hur eleverna 
använde tidigare erfarenheter för att resonera om vattnets kretslopp. 
 
Slutligen ställdes två avslutande frågor om vad eleverna skulle vilja lära sig mer om när 
det gäller vattnets kretslopp och vad de tycker kännetecknar en bra illustration. Att 
ställa några uppföljningsfrågor är ett bra sätt att avsluta en intervju. Ofta delar de 
intervjuade då med sig av ytterligare några kommentarer och funderingar som har 
uppstått under intervjuns gång (Kvale och Brinkmann 2009, s. 144-145).    
 
Inspelning var av etiska och tidsmässiga skäl inte möjligt att göra (ett godkännande från 
Forskningsetiska nämnden hade i så fall krävts, och det rymdes inte inom tidsramen 
för denna uppsats). Elevernas svar antecknades istället löpande under intervjuerna. För 
att underlätta antecknandet gavs frågorna nummer från 1 till 13, och numrerade 
anteckningsblad användes för respektive fråga. Ett lager vässade pennor förhindrade 
också avbrott i antecknandet. Inför varje ny intervju placerades materialet 
(anteckningsblad, bildutskrift, ritpapper) ut för att göra intervjun smidig och ge så 
mycket tid som möjligt för antecknande. Trots det har det inte varit möjligt att anteckna 
allt som eleverna sa, utan en gallring har skett i vad som har antecknats. Någon gång 
har eleverna ombetts att vänta för att ge tid att anteckna färdigt, men för att inte avbryta 
elevernas tankegångar har lyssnande och antecknande oftast skett parallellt.  
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4.4 Analys av insamlat material 
Denna studie har ett pragmatiskt perspektiv. Studiens frågeställningar baseras på 
begreppet erfarenheter, som är ett centralt begrepp inom pragmatismen. Med 
erfarenheter avses upplevelser som eleverna använder för att skapa mening i nya 
situationer (Ljunggren 2000, s. 4). Innehållsanalysen är gjord utifrån ett pragmatiskt 
perspektiv, där begreppet erfarenheter har varit i fokus. Intervjuanteckningarna har 
renskrivits direkt efter genomförd intervju. Alla intervjusvaren har sedan sammanställts 
i ett dokument, fråga för fråga, för att få en överblick över svaren till respektive fråga. 
Detta har gett en möjlighet att urskilja likheter och skillnader i elevernas resonemang. 
Sammanställningen har lästs igenom flera gånger och intressanta reflektioner och 
mönster har antecknats på lösa lappar. Därefter har materialet lästs igenom ytterligare 
en gång för att föra samman alla svar som hör till samma kategori eller visar samma 
mönster. Att bearbeta intervjumaterialet på detta sätt kallas innehållsanalys och är, 
enligt Larsen (2009, s. 101), den vanligaste analysmetoden för kvalitativa data. Syftet 
med en innehållsanalys är att synliggöra mönster och se samband, men också att visa 
på de olikheter som finns i intervjusvaren (Larsen 2009, s. 101). 
 
I analysen av elevernas intervjusvar har fyra kategorier av erfarenheter kunnat urskiljas. 
Till kategorin skolerfarenheter sorteras erfarenheter som eleverna har fått från skolans 
undervisning, från sina lärare eller från läromedel. Som motpol till skolerfarenheter 
sätter pragmatismen begreppet vardagserfarenheter, och avser då erfarenheter som 
elever har fått från sammanhang utanför skolmiljön (Dewey 2004a, s. 108). I denna 
studie delas vardagserfarenheterna upp i två kategorier: vardagserfarenheter och 
populärkulturerfarenheter. Med vardagserfarenheter avses erfarenheter som kan härledas 
till hem, kök, familj, semester, friluftsliv osv. Med populärkulturerfarenheter avses 
erfarenheter som kommer från konsumtion av populärkultur som till exempel film, TV, 
dataspel, musik, böcker och Youtube. Eftersom denna studie handlar om illustrationer 
i NO-undervisning är det även intressant att analysera elevernas erfarenheter av 
bildspråk och visuella symboler. Den fjärde kategorin har fått namnet 
bildspråkserfarenheter. 
 
För att tydliggöra vad som i denna studie har hänförts till respektive kategori ges nedan 
ett exempel på ett uttalande från eleverna och en motivering till varför det har ansetts 
tillhöra den aktuella kategorin: 
 
Skolerfarenheter 
Citat: ”Bara vattnet, inte saltet, följer med upp i molnen, annars skulle molnen bli för 
tunga och det skulle börja regna direkt.” 
Motivering: Att det börjar regna när vattendropparna i ett moln blir för stora och tunga 
är sannolikt en erfarenhet som eleverna har gjort i skolans NO-undervisning och som 
eleverna här tar med sig till den nya situationen där de resonerar om det är söt- eller 
saltvatten i regnmolnen. 
 
Vardagserfarenheter 
Citat: ”Det är inte alltid solen är uppe, det kan gå någon dag.” 
Motivering: Att solen ”inte finns” är sannolikt en tankegång som eleverna har fått från 
sina vardagserfarenheter. De har upplevt dagar med helmulet väder, när det är avlägset 
att tänka sig att solen ändå finns där bakom molnen. Dessa erfarenheter överför 
eleverna till denna nya situation för att hitta stöd för hur lång tid vattnets kretslopp kan 
tänkas ta.  
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Populärkulturerfarenheter 
Citat: ”Jag har sett på tecknat när Oggi blir nerspolad i en toalett.” 
Motivering: Här visar eleverna att deras erfarenheter av avloppssystem kommer från 
tecknade filmer de har sett på TV. De använder erfarenheterna i denna nya situation 
för att komma fram till vad som bör ingå i dricksvattnets kretslopp. 
 
Bildspråkserfarenheter 
Citat: ”Jag gör lite vågigt här så man fattar att vattnet rinner.” 
Motivering: Att eleverna ritar vågtoppar för att symbolisera vatten är tecken på att de 
har erfarenheter och kännedom om olika symboler och bildspråksmanér, som de tar 
med sig till den aktuella situationen. Erfarenheterna blir till hjälp för att skapa en 
illustration som ska vara begriplig och tydlig inte bara för dem själva. 
 
Till frågeställning 1 (Hur använder elever tidigare erfarenheter när de skapar en egen 
modell, i form av en illustration, av vattnets kretslopp?) har kategorierna skolerfarenheter, 
populärkulturerfarenheter och bildspråkserfarenheter identifierats. Till frågeställning 2 (Hur 
använder elever tidigare erfarenheter när de för ett resonemang om en modell, i form 
av en läroboksillustration, av vattnets kretslopp?) har samtliga kategorier, det vill säga 
de tre ovan nämna och därtill vardagserfarenheter, identifierats.  
 
 
 

5 Resultat 
I detta avsnitt redovisas studiens resultat utifrån de identifierade kategorierna. Tre av 
kategorierna har identifierats för båda frågeställningarna (skolerfarenheter, 
populärkulturerfarenheter och bildspråkserfarenheter). Kategorin vardagserfarenheter 
har bara kunnat identifieras för frågeställning 2. Till respektive kategori presenteras 
resultatet kopplat till studiens frågeställningar. ”Eleverna skapar en egen modell” har 
koppling till frågeställning 1, och ”Eleverna resonerar om en läroboksmodell” hör ihop 
med frågeställning 2. 
 

5.1 Skolerfarenheter 
Både när eleverna ritade sina egna illustrationer över vattnets kretslopp och när de 
svarade på frågor utifrån läroboksbilden synliggjordes erfarenheter som kan antas ha 
sitt ursprung i elevernas skolundervisning. 
 

5.1.1 Eleverna skapar en egen modell 
När eleverna skapande en egen modell av vattnets kretslopp synliggjordes 
skolerfarenheter. Skolerfarenheterna rörde framförallt kunskaper om vattenrening. Alla 
grupperna satte utan större diskussioner igång och ritade bilder där vattnet från glaset 
har blivit urin som ska rinna ut från toalettstolen. Alla grupperna stannade därefter upp 
för att resonera om vad som händer sen. För grupp 7 och grupp 8 krävdes ingen 
diskussion eller några argument, en eller flera elever ”visste” att avloppsvattnet skulle 
renas i flera steg. De förklarade att de har läst om kemisk och biologisk rening i NO:n. 
De andra sex grupperna förde ett resonemang i stil med ”Det ska väl vara någon 
rening?”. Tre av grupperna bestämde sig för att rita ett reningsverk i form av en 
huskropp/byggnad. De andra tre grupperna ritade ett system av tre stycken bassänger 
eller tankar. De kunde inte förklara varför det skulle vara tre tankar, eller vad som hände 
i de olika stegen, men det var uppenbart att de hade varit med på samma NO-lektioner 
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som grupp 7 och 8. Grupp 6 förklarade dessutom att det skulle vara ett galler i den 
första bassängen, men bildvinkeln var uppifrån och ”dom ser man inte uppifrån”. De 
kunde dock inte ge någon förklaring till varför det skulle vara galler i den första 
bassängen. 
 
Att alla grupperna utan större problem kunde rita ett eget kretslopp kan tolkas som att 
de har erfarenheter av vad en visuell modell är. Det var tydligt att de hämtade 
inspirationen från illustrationer de mött i skolan. I grupperna resonerade eleverna om 
hur mycket de skulle ta med i illustrationen. De visade då en insikt om att en modell är 
en förenkling och att allt inte måste vara med. Exempelvis funderade en grupp på att 
visa hur vattnet rinner genom magsäcken och tarmarna, men bestämde sig för att det 
är underförstått, även om det inte är med i modellen. En annan grupp funderade på 
hur långa avloppsrör de behövde rita, men kom fram till att det inte spelar någon roll 
hur långt avloppsröret är, bara det är med i bilden. En tolkning av detta kan vara att 
eleverna har erfarenheter av att en modell används för att överskådligt förklara något 
och att modellen inte avbildar verkligheten. 
 

5.1.2 Eleverna resonerar om en läroboksmodell 
När det gäller läroboksbilden över vattnets kretslopp lämnade alla grupperna tydliga 
besked i stil med: ”Vi vet vad den betyder för vi har sett den innan”. Frågan om var i 
kretsloppet man kan starta (intervjufråga 4), visade precis som med vattnets rening att 
skolerfarenheter väger tungt och inte kräver några argument. I alla grupperna fördes 
olika förslag fram (havet, solen, molnet, var som helst), men i de fyra grupper där någon 
elev sa att starten var i solen, la de andra eleverna ner sina argument och höll med om 
att det var i solen. De ”visste” att det var det rätta svaret. (I originalbilden har solen 
numrerats med en etta (1), siffrorna har dock retuscherats bort i den bild eleverna fick 
se här.) Skolerfarenheten säger alltså eleverna att vattnets kretslopp börjar i solen. 
 
I de här resonemangen synliggörs det att eleverna ser modellen som en komplett 
”sanning”. Några elever känner till ”facit” och dödar därmed övriga argument. När 
eleverna ritade sina egna illustrationer var de medvetna om att de gjorde val och att 
modellen likväl kunde ha innefattat andra detaljer. När det gäller läroboksillustrationen 
ser eleverna dock inte på den som ett ”försök” att förklara något komplext. De 
överväger inte att illustratören eller läromedelsförfattaren precis som de själva skulle ha 
gjort några val under illustrationens tillkomst, utan de verkar se modellen som något 
”odiskutabelt”.   
 
Även frågan om det finns dricksvatten i bilden (intervjufråga 9) visade på 
skolerfarenheter. Exempelvis svarade grupp 4:  
 

”Regnvatten kan man dricka. Solen värmer ju havet och när det blir varmt dör 

bakterier. Så det som ångar upp till molnen är rent.” 

 
Det är rimligt att anta att eleverna har lärt sig i skolans biologiundervisning att bakterier 
dör av värme. Grupp 1 svarade också att det går att dricka regnvattnet, men deras 
argument hörde samman med deras skolerfarenheter om vattnets kretslopp. De kände 
till att det börjar regna när molnen blir för tunga. De argumenterade för att det måste 
vara sötvatten i regnet, även om det är saltvatten i havet: 
 

”Bara vattnet, inte saltet, följer med upp i molnen, annars skulle molnen bli för 

tunga och det skulle börja regna direkt.” 
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5.2 Vardagserfarenheter 
I elevernas resonemang i samband med att de ritade en egen modell av vattnets 
kretslopp framkom inte något resultat som tydligt gick att hänföra till allmänt vardagsliv 
(hem, familj, semester), utan resultaten hörde mer hemma i den andra kategori av 
vardagserfarenheter som i denna studie har fått namnet ”populärkulturerfarenheter” 
(avsnitt 5.3). När eleverna svarade på frågor utifrån läroboksbilden gick det däremot att 
urskilja erfarenheter som hörde samman med elevernas vardagsliv. 
 

5.2.1 Eleverna resonerar om en läroboksmodell 
Elevernas svar på frågorna om läroboksillustrationen synliggjorde flera 
vardagserfarenheter. På intervjufråga 4, om det finns någon startpunkt för kretsloppet, 
gav eleverna intressanta förklaringar, sprungna ur deras vardag. Framförallt eleverna 
som argumenterade för att börja i havet/sjön använde sina vardagserfarenheter. 
Exempelvis svarade grupp 5: 
 

”Det skulle bli konstigt att börja med regnmolnet, det börjar ju inte regna från 

ingenting, i sjön finns ju vattnet från början.” 

 
Här blir det tydligt att eleverna relaterar till vad de kan se framför sig i sin vardag. Sjön 
eller havet ligger alltid där, medan moln finns på himlen vissa dagar, andra dagar inte. 
Resonemangen visar på ett (omedvetet) ifrågasättande av modellen. Elevernas 
vardagserfarenheter verkar säga dem att verkligheten är mer komplex än vad modellen 
visar. Även om de vid andra tillfällen resonerar som om modellen är en sanning, kan 
det här tolkas som att de har en insikt om att himlen inte alltid ser ut som i modellen. 
Elevernas resonemang är en möjlig utgångspunkt för att leda dem in på att förstå 
modellen som en visualisering av ett mycket större och mer komplext system än vad 
de nu ser den som. 
 
En fråga som i allra högsta grad synliggjorde elevernas vardagserfarenheter var 
intervjufråga 11, om hur lång tid vattnets kretslopp tar. Nästan alla grupperna svarade 
att det tar någonstans mellan några dagar och en vecka. På följdfrågan vad det är i bilden 
som säger något om tidsförloppet förde eleverna fram många olika förklaringar. 
Tidsfaktorer att ta hänsyn till var enligt eleverna: 
 

- Regnfrekvensen (5 grupper) 
Grupp 1: ”Det kan ta månader om det inte regnar på länge.” 
Grupp 2: ”Det regnar inte varje dag.” 
 

- Tidsåtgång för regnskur (2 grupper) 
Grupp 3: ”Sen regnar det i 1-2 timmar.” 

 
- Solfrekvensen (4 grupper) 

Grupp 2: ”Det är inte alltid solen är uppe, det kan gå någon dag.” 
Grupp 4: ”Ibland skiner solen inte.” 

 
- Årstiden (3 grupper) 

Grupp 1: ”Om det är snö funkar det inte, då fryser sjön, då kan det inte regna.” 
Grupp 3: ”Solen måste vara varm.” 
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- Fysiska förutsättningar (3 grupper) 
Grupp 2: ”Det kan vara stopp i bäcken.” 
Grupp 7: ”Ska bli mycket vatten på toppen av berget för att det ska börja rinna 
ner.” 

 
- Molnens hastighet (4 grupper) 

Grupp 5: ”Molnen ska flytta sig i sin sega fart, man ser ju att de inte flyttar sig 
världsfort.” 
Grupp 7: ”Det tar lång tid för molnen att röra sig.” 

 
Eleverna ger i sina svar uttryck för att de ser vattnets kretslopp som ett avgränsat system 
som äger rum i deras närmiljö. När de pratade om att det kan vara stopp i bäcken är 
det nära till hands att tänka sig att eleverna såg en specifik bäck framför sig, och att det 
är där ”deras” vatten rinner ner. I grupp 6 försökte en elev att föra in ett vidare 
geografiskt perspektiv. När kompisen sade att tidsförloppet ”beror på när det regnar”, 
kontrade eleven med: ”Men i regnskogen då?”. Kompisen svarade då: ”Ja, men till 
exempel här!”, och gjorde tydligt att de inte behövde krångla till det mer än så. Här 
synliggörs det att de tioåriga eleverna mestadels verkar se modellen som en avbildning 
av ”verkligheten”, men att några elever är på gång att inse att det finns en mycket mer 
komplex verklighet bakom den förenklade modellen. 
 
Eleverna hade stora bryderier om hur det fungerar på vintern. Grupp 4 sade till 
exempel:  
 

”På sommaren skiner solen mycket, då borde det bli mycket ånga, så då borde 

det bli mycket regn, men det är det inte. På vintern skiner inte solen, då borde 

det bli lite ånga, men ändå regnar det mer på vintern.” 

 
Åter blir det tydligt att eleverna verkar se vattnets kretslopp som något lokalt som pågår 
i ett slutet system i deras närmiljö (södra Sverige, med tanke på regn på vintern…). 
Funderingarna kan tolkas som att eleverna kan se att modellen har begränsningar. De 
har emellertid inte kunskaper som säger dem att just det är kännetecknande för en 
modell, utan de vill ha en lösning som gör att modellen överensstämmer med och 
bekräftar deras vardagserfarenheter. 
 
I elevernas resonemang synliggörs också deras vardagserfarenheter om solen. Flera av 
grupperna argumenterar på ett sätt som kan tolkas som att deras erfarenheter om solen 
grundar sig på vad de själva har upplevt i sin vardag. De pratar bland annat om att solen 
inte är framme alla dagar, fastän det egentligen handlar om att de då inte har sett den 
eftersom det är moln i vägen. De nämner också att solen inte alltid är varm, fastän det 
de har upplevt troligen är att det har varit så kallt och blåsigt ute att de har frusit trots 
att det har varit strålande sol. 
 
Elevernas erfarenheter om moln grundar sig också på vad de har kunnat se när de 
blickar upp mot himlen. Flera grupper pratade om hur sakta molnen drar sig fram över 
himlen. Grupp 6 funderade dessutom på att molnen kanske inte alltid blåser dit det är 
tänkt: 
 

”Om molnet åker förbi berget, så att vattnet kommer direkt ner på marken, 

istället för på berget, var tar vattnet vägen då?” 
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En tolkning av detta kan vara att eleverna har vardagserfarenheter som säger dem att 
det inte alltid finns en bergstopp som molnet når fram till. De vet dock inget annat om 
vattnets kretslopp än att vattnet ska forsa nerför en brant sluttning för att hamna i havet 
igen och sluta kretsloppet. Elevernas frågor antyder att de förbryllas över att det finns 
ett glapp mellan deras vardagserfarenheter och läroboksmodellen. Det här synliggör 
elevernas omedvetenhet om en modells beskaffenhet. Frågorna indikerar att eleverna 
är redo att resonera om modellen på ett mer abstrakt plan. Möjligheten att kunna förstå 
och sätta denna ”vardagsnära” modell i relation till egna erfarenheter skulle kunna 
hjälpa eleverna att få en insikt i även andra modellers relation till ”verkligheten”. 
 

5.3 Populärkulturerfarenheter 
Både när eleverna ritade sina egna illustrationer över vattnets kretslopp och när de 
svarade på frågor utifrån läroboksbilden synliggjordes erfarenheter som har sitt 
ursprung i elevernas möte med populärkultur. 
 

5.3.1 Eleverna skapar en egen modell 
När eleverna ritade sina illustrationer berättade exempelvis grupp 5 att de känner till 
vad ett avloppsrör är och att de vet att det är det som toalettstolen leder till. Eleverna 
förklarade att de har sett flera gånger på tecknad film hur någon blir nerspolad genom 
toaletten. Som exempel nämnde de filmer som Tom och Jerry, Oggy och 
kackerlackorna och Zootropolis. De tre eleverna i grupp 6 resonerade sinsemellan när 
de skulle försöka rita det som följer efter toalettstolen. De pratade om filmer som 
utspelar sig i kloaksystem och ville försöka få med ”trottoaren” som brukar löpa längs 
med avloppsvattnet och där filmhjältarna brukar jaga fram. 
 

5.3.2 Eleverna resonerar om en läroboksmodell 
När eleverna tittade på läroboksbilden var det framförallt bläckfisken i havet/sjön som 
väckte förvånansvärt mycket uppmärksamhet. Sex av de åtta grupperna tog upp 
bläckfisken vid minst ett tillfälle. Flera av eleverna hade mycket kunskaper om 
bläckfiskar och använde kunskaperna för att resonera om bildens utformning och 
innehåll. Grupp 8 tyckte att bilden lurades eftersom havet/sjön var så liten i storlek: 

 
”Bläckfisken lever i hav, men det är inte så stort så det borde vara en sjö.” 

 
På samma sätt resonerade grupp 2, men de tyckte dessutom att den blå färgen på vattnet 
var missvisande: 
 

”Varför är det en bläckfisk i en sjö? Det är för lite vatten för att vara ett hav. Det 

är för lite vatten för en bläckfisk, vattnet skulle bli svart när bläckfisken släpper 

ut bläck.” 

 
Grupp 1 utgick från bläckfisken när de resonerade om dricksvatten i bilden. De 
funderade på om det var söt- eller saltvatten i sjön/havet: 
 

”Jo, eftersom bläckfisken lever i saltvatten så måste det vara saltvatten.” 

 
Elevernas erfarenheter om bläckfiskar visade sig komma från olika program och filmer 
som de hade sett på sin fritid. Det handlade om tv-kanalen National Geographic, SVT-
programmet Hjärnkontoret, den animerade filmen Hitta Nemo och olika Youtube-
filmer som exempelvis Octopuses are the World’s Greatest Escape Artists. 
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I exemplen med bläckfisken blir det tydligt hur erfarenheter från populärkultur kan 
väcka en fascination och ett engagemang, och att dessa erfarenheter är överförbara när 
eleverna ska dra slutsatser om en bild i ett helt annat sammanhang. Även om det i det 
här fallet inte har någon betydelse om vattnet är havsvatten eller sjövatten, så går det 
att tänka sig andra sammanhang där erfarenheten att bläckfiskar lever i saltvatten är 
användbar. En möjlig tolkning av resonemangen om bläckfisken är att eleverna har 
svårt att se bilden som en modell. De pratar om bläckfisken som om bilden är en 
beskrivning av verkligheten istället för att se bläckfisken som ett sätt att symbolisera 
vatten. Att eleverna har svårt att se bilden som en modell skulle också kunna vara en 
anledning till varför eleverna verkar ha problem att acceptera att havet är så litet i bilden. 
Det stämmer inte överens med deras bild av ett hav. Här går elevernas resonemang 
stick i stäv med hur de resonerade när de själva ritade en modell. Då tycktes eleverna 
visa en större insikt om att symboler som vågor och blå färg är tillräckligt för att 
symbolisera vatten, och att det inte är möjligt att visa delarna skalenligt i en modell.  
 

5.4 Bildspråkserfarenheter 
Både när eleverna ritade sin egen modell över vattnets kretslopp och när de svarade på 
frågor utifrån läroboksmodellen synliggjordes hur eleverna använde erfarenheter av 
bildspråk för att skapa förståelse. 
 

5.4.1 Eleverna skapar en egen modell 
I elevernas egna illustrationer synliggjordes erfarenheter som har med bildspråk och 
symbolspråk att göra. Fem av de åtta grupperna valde att symbolisera kretslopp genom 
att förbinda ”delmomenten” till en cirkel. Tre av grupperna valde att använda pilar för 
att visa att kretsloppet går runt, och för att visa vilket håll kretsloppet går.  
 
Sex av åtta grupper började rita i övre vänstra hörnet av pappret. Tre av grupperna 
använde rubriker eller ”etiketter” för att förtydliga sina illustrationer. 
 
Tre grupper ritade ett reningsverk i form av en byggnad. Grupp 1 kallade det för en 
fabrik och ritade en klassisk fabrikssymbol med hög skorsten. 
 
Sju grupper valde att symbolisera vatten med färgen blått. Några grupper lade till en 
vågrörelse eller en fisk för att förtydliga vattensymboliken. För att sedan visa att vattnet 
var smutsigt lade någon grupp till gula och gröna färgfläckar.  
 
Här synliggörs att eleverna har erfarenheter om hur en modell kan utformas och vad 
som kännetecknar en visuell modell. I de egengjorda illustrationerna är det tydligt att 
eleverna förstår hur en modell fungerar. En liten blå cirkel kan symbolisera en hel sjö, 
och en ditritad fisk förtydligar att det är vatten. Jämfört med när eleverna tittar på 
läroboksillustrationen och fastnar i funderingar om havets litenhet och bläckfiskens 
berättigande, tycks eleverna uppvisa en större insikt om en modells beskaffenhet när 
de utformar den själva. 
 

5.4.2 Eleverna resonerar om en läroboksmodell 
Även elevernas diskussioner utifrån läroboksbilden synliggjorde olika erfarenheter av 
bildspråk. Fyra av åtta grupper angav att de skulle vilja lägga till pilar för att göra 
kretsloppet tydligare. Eleverna hade inga problem med att tyda de vågformade pilarna 
som ska symbolisera vattenånga. Flera av eleverna förklarade dock att det berodde på 
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att de redan kände till vattnets kretslopp och visste att det skulle vara vattenånga. En 
elev förklarade: 
 

”Om det till exempel hade varit min lillasyster i tvåan, då hade hon inte fattat 

nånting vad pilarna betyder.” 

 
En annan elev förklarade varför pilarna var lätta att förstå: 
 

”Ångan går lite [visar S-rörelse med händerna] när man kokar spagetti.” 

 
Här blir det tydligt att eleven gör en bildspråkserfarenhet utifrån en vardagserfarenhet. 
Några elever föreslog också att vattenångan kunde ha symboliserats med ”grå rök” eller 
”dimma” för att göra illustrationen tydligare. 
 
På frågan var i bilden eleverna uppfattade att det fanns vatten (intervjufråga 3) uttryckte 
alla grupperna att blått, vågor, fiskar och bubblor är självklara symboler för vatten. 
Detta var samma symboler som de själva också använde i sina egna teckningar. Det är 
intressant att konstatera att trots att eleverna kände till att det är symboler, så 
reflekterade de inte över att en symbol just ”symboliserar” någonting, utan de hamnade 
ofta i resonemang om symbolerna upplevdes trovärdiga eller verkliga. Att det är svårt 
att veta när en symbol är så vedertagen att den upplevs verklig/naturtrogen, visade sig 
när grupp 5 skulle förklara hur en bra, ”verklig”, bild ska vara: 
 

”Till exempel om det ska vara en blixt, då får det inte bara vara ett streck, utan 

det måste vara likt [gör den klassiska blixtsymbolen med händerna]. 

 
Detta antyder att eleverna har erfarenheter av bilder, bildspråk och symbolspråk som 
de inte är medvetna om. Detta märks även i elevernas egna illustrationer där eleverna 
intuitivt ”vet” att det vanliga är att börja titta på en modell uppe i vänstra hörnet. 
Eleverna ”vet” också att en gul cirkel med utgående streck är en sol. Det är så självklart 
att de inte ifrågasätter en sådan vedertagen symbol. Däremot uttryckte två av grupperna 
att smileyn på solen är onödig och gör att solen upplevs ”onormal” och ”overklig”. 
 
På frågan om hur en bra bild ska vara (intervjufråga 13) svarade fem av grupperna att 
den ska förklara bra. De önskade att bilden skulle ha pilar, förklarande texter, mycket 
detaljer, förstoringar och bildtext. Tre av grupperna lyfte fram att bilder ska ha en 
koppling till det eleverna har läst, annars upplevs bilderna som onödiga. 
 
En grupp sade att i en saga kan det vara tecknat ”men i NO ska det vara verkligt”. 
Några grupper menade att fotografier är bra ”för då ser man hur det är i verkligheten, 
på riktigt”. En grupp konstaterade dock att: 
 

”Om man till exempel ska visa kretslopp, då blir det svårt att visa massa foton, 

då är det bättre med en tecknad bild.” 

 
Detta resonemang kan tolkas som att eleverna har en förståelse för att en modell är 
någonting annat än en avbildning av verkligheten. Det antyder också att de förstår att 
olika representationsformer fyller en funktion i olika sammanhang. I detta resonemang 
synliggörs erfarenheter av att en modell har som syfte att presentera ett fenomen på ett 
pedagogiskt och samtidigt förenklat sätt. 
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Eleverna visar en god insikt om de olika former av bilder som förekommer i 
undervisningen. De kan svara nyanserat på vad de tycker kännetecknar en bra bild och 
när olika bilder har sitt berättigande. Det är intressant att jämföra med de svar som 
eleverna gav på intervjuns inledande uppvärmningsfråga (intervjufråga 1) om vilka 
bilder de har mött i NO-undervisningen. Alla åtta grupperna kunde i princip endast 
erinra sig bilder av kopplingsscheman och ett porträtt av Alessandro Volta. Det 
indikerar att minnet är väldigt kort, eleverna var nämligen precis mitt uppe i att arbeta 
med NTA-lådan1 ”Kretsar kring el” under NO-lektionerna. När frågan ställdes på ett 
annat sätt (intervjufråga 13) visade eleverna dock att de (omedvetet) hade en god 
uppfattning om olika bilder de hade mött i NO-undervisningen. 
 

5.5 Sammanfattning av resultatet 
Resultatet för frågeställning 1 (Hur använder elever tidigare erfarenheter när de skapar 
en egen modell, i form av en illustration, av vattnets kretslopp?) visar att eleverna har 
mött visuella modeller i form av bilder i skolan och de kan använda dessa 
skolerfarenheter för att skapa en egen modell. De vet att en modell är en förenkling av 
verkligheten och att den som utformar en modell gör val för vad som ska ingå i 
modellen. Resultatet visar också att eleverna, omedvetet, har bildspråkserfarenheter 
som de använder för att utforma den egna modellen. De känner till hur symboler 
används och att exempelvis en bild av en fisk kan användas för att symbolisera vatten. 
 
När eleverna resonerar om en läroboksmodell tycks de ha mindre insikt i en modells 
beskaffenhet jämfört med när de skapar en egen modell. Frågeställning 2 (Hur använder 
elever tidigare erfarenheter när de för ett resonemang om en modell, i form av en 
läroboksillustration, av vattnets kretslopp?) indikerar att eleverna uppfattar sina tidigare 
erfarenheter (exempelvis skolerfarenheter och vardagserfarenheter) som motstridiga 
och att de tycks ha svårt att se läroboksbilden som en modell. De resonerar snarare om 
den som om den beskriver ”verkligheten”. Detta medför att eleverna hindras att ta till 
sig det som modellen egentligen vill visa. Eleverna verkar inte inse att olika val har 
gjorts även när lärobokens modell har utformats. De är frågande till att deras 
vardagserfarenheter, ”verkligheten”, inte alltid stämmer överens med modellen. På så 
sätt visar eleverna att de har en vaknande insikt om att modellen visar en förenklad bild 
av ett mer komplext system. I nuläget ”litar” de dock mer på lärobokens modell. 
Eleverna uttrycker att de föredrar ”verkliga” bilder jämfört med teckningar eller 
symboler. Samtidigt visar elevernas resonemang att bildspråkserfarenheter ofta är så 
pass ”självklara” och ”osynliga” att eleverna, utan att verka vara medvetna om det, säger 
emot sig själva. En del symboler är så vedertagna att de räknas som ”verkliga” av 
eleverna. Kanske är det därför eleverna tycks ha svårt att inse att en symbol är där för 
att symbolisera något, inte för att visa ”verkligheten”. Även om eleverna överlag verkar 
ha svårt att se modellen som en modell, så för de till viss del ändå resonemang som 
visar att de förstår att olika bilder kan ha olika syften, och att en modell inte har som 
syfte att avbilda ”verkligheten”. 
 
 
 

                                                
1 Naturvetenskap och Teknik för Alla. Ett koncept för undervisning som bygger på ett antal temalådor 
inom naturvetenskap och teknik. 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt förs en diskussion om de metoder som använts i studien. Diskussionen 
görs bland annat utifrån undersökningens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 
Därefter följer en diskussion om studiens resultat. 
 

6.1 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen diskuteras studiens reliabilitet och validitet. Med reliabilitet avses 
studiens pålitlighet och precision. En studie med hög reliabilitet, eller tillförlitlighet, ska 
kunna upprepas av en annan forskare med samma resultat (Larsen 2009, s. 41-42). Med 
validitet menas hur hög studiens giltighet och relevans är. För att studiens resultat ska 
vara relevant måste metoden och genomförandet ha direkt koppling till hur studiens 
syfte och frågeställningar är formulerade (Larsen 2009, s. 40-41). 
 
Denna studie är gjord i form av kvalitativa intervjuer i fokusgrupper. Valet gjordes 
utifrån studiens syfte och frågeställningar. De kvalitativa intervjuerna har gjort det 
möjligt att ställa kompletterande frågor och styra in informanterna på det som var 
studiens syfte och frågeställningar. Det ger studien en hög validitet (Larsen 2009, s. 80). 
 
En nackdel med kvalitativa studier är att de är tidskrävande och därmed endast är 
möjliga att genomföra med ett begränsat antal informanter. Denna studie baseras på 
åtta elevgrupper. Detta gör att det inte är möjligt att generalisera studiens resultat 
(Larsen 2009, s. 78). Studien undersöker dessutom endast en enda modell, vattnets 
kretslopp, vilket även det begränsar möjligheterna att göra generaliseringar för 
användandet av modeller i stort. Ytterligare en faktor som påverkar denna studies 
resultat är det faktum att eleverna fick resonera om en illustration som de redan tidigare 
hade mött tidigare i sin skolgång. Om studien hade gjorts i en annan elevgrupp, som 
inte tidigare var bekant med illustrationen, är det möjligt att resultatet hade blivit ett 
annat.  
 
Det finns en risk i kvalitativa studier att informanterna påverkas av hur intervjuaren 
ställer frågorna (Larsen 2009, s. 26-28). Även om avsikten har varit att ställa öppna, 
neutrala frågor, så finns en risk att tonfallet i frågeformulerandet eller responsen på 
elevernas svar har påverkat elevernas fortsatta resonemang. Detta är något som kan ha 
påverkat denna studies reliabilitet negativt. Att elevgruppen inte har någon koppling till 
mig i något annat sammanhang utanför studien kan ses som en fördel. Elevernas svar 
bör därmed inte ha styrts av att de vill ”visa sig duktiga” inför sin lärare, och att de 
därmed har försökt svara så som de tror är ”rätt”. En nackdel med att jag som 
intervjuare är okänd för eleverna kan dock vara att blyga eller osäkra elever kan ha hållit 
sig i bakgrunden under intervjun. Det är något som i så fall påverkar studiens resultat. 
Det som stärker studiens reliabilitet är valet att intervjua eleverna i form av 
fokusgrupper. Denna intervjuform leder ofta till diskussioner mellan gruppdeltagarna 
som visar på intressanta aspekter på frågorna (Davidsson 2007, s. 65). Att intervjuas i 
grupp kan också upplevas mindre krävande för en del informanter och kan på så sätt 
leda till fylligare svar (Kvale och Brinkmann 2009, s. 166). 
 
Det som skulle kunna anses ge studien en hög reliabilitet är att en intervjuguide har 
använts och att studien därmed skulle kunna upprepas med andra elevgrupper (Kvale 
och Brinkmann 2009, s. 263). I beaktande måste det dock tas att eleverna ibland fick 
kompletterande frågor. Eleverna uppmanades också vid något tillfälle att förtydliga vad 
de menade med sina resonemang. När eleverna exempelvis nämnde att de hade sett 
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något på TV fick de följdfrågor om vilket program på TV det rörde sig om. Det gör att 
studien inte fullt ut går att upprepa med samma förutsättningar. En faktor som också 
påverkar reliabiliteten är det faktum att elevgrupperna hade mött den aktuella 
läroboksmodellen redan tidigare i sin skolgång. Att intervjua elevgrupper som inte 
tidigare är bekanta med just den illustrationen skulle kunna leda till ett annat resultat.  
 
Under intervjuernas gång har anteckningar förts löpande. Detta leder till att 
koncentrationen inte alltid har kunnat riktas på att ställa lämpliga följdfrågor. Det finns 
också en risk för missförstånd i antecknandet. Att spela in eleverna hade stärkt studiens 
reliabilitet. Detta var dock inte möjligt av tidsskäl, då en prövning av forskningsetiska 
nämnden i så fall hade krävts. Även de hastigt nedtecknade orden kan ibland vara svåra 
att tyda i efterhand. För att undvika feltolkningar av det nedtecknade materialet gjordes 
renskrivningar i dator endast några timmar efter respektive intervju. Då fanns 
intervjuerna fortfarande någorlunda aktuellt i minnet. Allt intervjumaterial märktes med 
”Grupp 1”, ”Grupp 2” osv. Att hålla ordning på intervjudata, för att kunna göra en 
korrekt analys, bidrar också till att ge en studie hög reliabilitet (Larsen 2009, s. 81). 
 

6.2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat. Studiens båda frågeställningar lyfts fram i 
diskussionen. Resultatdiskussionen är indelad i tre avsnitt med underrubrikerna: 
”Eleverna drar nytta av erfarenheter då de skapar en egen modell”, ”Motstridiga 
erfarenheter när eleverna resonerar om en läroboksmodell” och ”Motstridiga 
erfarenheter som utgångspunkt för förståelse på en ny nivå”.  
 

6.2.1 Eleverna drar nytta av erfarenheter då de skapar en egen modell 
Utifrån frågeställning 1 visar resultatet i denna studie att eleverna kan använda 
erfarenheter om modeller för att skapa en egen modell. I deras diskussion om vad som 
ska vara med i illustrationen visar de att de är medvetna om att allt inte kan vara med 
och att illustrationen inte måste likna ”verkligheten”. Genom elevernas eget skapande 
av modellen synliggörs lärprocessens betydelse. Inom pragmatismen menar man att 
läroprocessen är viktigare än produkten (Dewey 2004b, s. 52). Det är sannolikt att 
eleverna förstår modellens beskaffenhet just för att de själva är aktiva i den här 
uppgiften. Det finns inget ”facit” och eleverna förlitar sig därför på sina egna 
erfarenheter. De måste resonera och argumentera med varandra och lyckas då 
utkristallisera vad som kännetecknar en modell. Exempelvis undrar en av eleverna i 
grupp 1: 
 

”Vad ska det vara här, där det rengör allt?”. En annan elev svarar då: ”Gör som 

ett laboratorium”, och den tredje eleven fyller i: ”Det kan se ut som en fabrik.” 

 
Resultatet stämmer överens med det som pragmatismen för fram om att teori och 
praktik inte är motsatser utan svarare varandras förutsättning. Dewey (1997, s. 326) 
ansåg att teori, i form av reflektion och idéer, är nödvändigt, även när något praktiskt 
ska genomföras.  
 
Studier visar att elever ofta inte får lära sig hur de ska ta sig an en naturvetenskaplig 
illustration (McTigue och Flowers 2011, s. 581). Om bilder ska bidra till effektiv 
inlärning behöver de användas på ett mer aktivt sätt än vad som vanligtvis görs idag 
(Pettersson 2008, s. 26). Explicit undervisning om visuella representationer har 
nämligen visat sig ge eleverna en ökad förståelse (Cromley m.fl. 2013, s. 511). Att skapa 
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en egen illustration, så som eleverna i denna studie gjorde, kan vara en metod för att 
sätta fokus på vad en visuell representation har för funktion. Även forskare i ämnet 
visual literacy betonar att både ”läs-” och ”skapandeförmåga” krävs för att vara ”visual 
literate” (Lowe 2003, s. 159). En ”visual literate” person är medveten om olika 
bildkoder och hur grafiska symboler används (Hansson m.fl. 1991, s. 36). Eleverna i 
denna studie kunde använda sina visuella erfarenheter i den egna illustrationen. På så 
sätt symboliserade de exempelvis vatten på ett tydligt sätt genom att rita dit en fisk. 
 
Pragmatismens betoning av aktivitet och experiment går att återfinna även i 
grundskolans läroplan. I kursplanerna för NO-ämnena i årskurs 4-6 uttrycks att 
eleverna ska utveckla sin förmåga att använda modeller (Skolverket 2011, s. 111-112, s. 
127 och s. 144). Ordvalet ”använda” kan antas innefatta mer aktivitet jämfört med 
exempelvis ordet ”förstå”. Även när det gäller olika uttrycksformer, som exempelvis 
illustrationer, framhålls det i läroplanen att det inte bara handlar om att ”ta del av”, utan 
att eleverna ska kunna ”använda” dem (Skolverket 2011, s. 14). 
 

6.2.2 Motstridiga erfarenheter när eleverna resonerar om en 
läroboksmodell 

Resultatet för frågeställning 2 visar att eleverna till en viss del hade svårt att se 
illustrationen som en modell. Elevernas erfarenheter blev inte ett stöd för att förstå 
modellen utan gjorde istället att de fastnade i detaljer och blev konfunderade av det de 
såg. Bland annat diskuterade flera elevgrupper om storleken på ”havet” i bilden. De 
tyckte att det var för litet för att vara ett hav. De var dock överens om att det inte kunde 
vara en sjö, eftersom där fanns en bläckfisk, och de visste att bläckfiskar inte lever i 
sjöar. Intervjufråga 9, om dricksvatten, ledde till en brydd motfråga från grupp 2: 
 

”Varför är det en bläckfisk i en sjö?” 

 
I de här resonemangen blir det tydligt att eleverna har svårt att sätta skolerfarenheter, 
om vad en modell är, i relation till upplevda erfarenheter om hur ett hav ser ut och vilka 
djur som lever där. Att sammanföra elevers vardagserfarenheter och skolerfarenheter 
är en central punkt inom pragmatismen. Pragmatiker menar att skolkunskaper inte ska 
vara något isolerat, utan för att undervisningen ska vara verkningsfull måste 
skolkunskaperna ha koppling till det eleverna uppfattar i övriga livet (Dewey 2004a, s. 
110; Dewey 2004c, s. 72). Elevernas resonemang antyder dock att de ser skolkunskaper 
som något separat som värderas högre än vardagserfarenheter. En elevgrupp funderade 
exempelvis på hur kretsloppet fungerar om det inte finns någon bergstopp som molnen 
kan nå fram till (så som modellen visar att molnen gör). De verkade uppleva att det var 
något som inte stämde (de hade erfarenheter av ett mer varierat landskap än vad bilden 
visade). Detta ledde dock inte till något resonemang om att bilden gav en starkt 
förenklad modell av verkligheten, utan eleverna verkade tänka på läroboksbilden som 
lika ”sann” som verkligheten. När skolboksverkligheten och deras egna upplevda 
verklighet inte stämde överens var det skolboken som värderades högst. De litade på 
att den visar ”sanningen” istället för att fråga sig varför det är en skillnad i vad bilden 
visar och vad de känner till. Därmed missade eleverna en möjlighet att förstå vad som 
karaktäriserar en modell. Illustrationen tolkades istället som en verklighet isolerad från 
deras upplevda verklighet. Att elever ofta sätter stor tilltro till läroböcker visas även i 
forskning om läromedel (Englund 1999, s. 328). Läroboken är en auktoritativ texttyp 
och har stort inflytande över eleverna eftersom den inte sällan ligger till grund för 
innehållet i prov och utvärderingar (Englund 1999, s. 339). 
 



 

25 

 

Visuella representationer är betydelsefulla i naturvetenskaplig undervisning för att 
illustrera osynliga eller abstrakta fenomen som inte direkt kan observeras eller upplevas 
(Patrick 2006, s. 1074). Forskning visar dock att eftersom olika personer läser in olika 
samband i bilder, beroende på vad som är intressant just för dem, behöver läraren ägna 
tid åt att förklara vad bilderna vill visa och lära eleverna hur de ska läsa och tolka de 
ingående delarna (Pettersson 2008, s. 32). Forskning visar också att yngre elever inte 
har förmåga att skilja på vad som är relevant och irrelevant information (Patrick, Carber 
och Wiebe 2005, s. 353-354). Detta stämmer väl överens med vad denna studie visar. 
När eleverna fick i uppgift att utforma en egen modell var de medvetna om vad som 
karaktäriserar en modell. När de tittade på läroboksmodellen fastnade de istället i 
irrelevanta detaljer och verkade ha svårt att förstå illustrationen som en modell.   
 
I läroplanen för grundskolan står det att ”en viktig uppgift för skolan är att ge överblick 
och sammanhang” (Skolverket 2011, s. 9). Resultaten i denna studie pekar på att 
eleverna behöver hjälp med att förstå sammanhanget mellan en modell och 
”verkligheten”. Utan vägledning har användandet av modeller svårt att uppnå sitt syfte, 
det vill säga att förklara och förenkla, utan riskerar snarare att få eleverna att sluta vara 
nyfikna på att hitta samband och knyta samman sina kunskaper. En risk verkar finnas 
att eleverna istället bara accepterar att skolboken säger något, medan deras 
vardagserfarenheter säger något annat. Att eleverna verkar ta det för självklart att 
skolerfarenheter är viktigare och mer ”sanna” än vardagserfarenheter medför en risk 
för att ”överblick och sammanhang” aldrig uppnås. Det leder till en undervisning som 
är långt från pragmatismens pedagogiska kärna. Inom pragmatismen är eleven i 
centrum och man menar att undervisningen måste utgå från problem som eleven vill 
lösa. Pragmatikerna menar att det är av största vikt att undervisningen upplevs 
meningsfull för eleverna (Dewey 2004c, s. 97). För att detta ska uppnås behöver skolan 
ta tillvara på elevernas vardagserfarenheter och integrera dem med de erfarenheter 
eleverna får i skolan. 
 

6.2.3 Motstridiga erfarenheter som utgångspunkt för förståelse på en 
ny nivå 

Även om resultatet för frågeställning 2 visar att eleverna har svårt att tänka på 
illustrationen som en modell, finns det resonemang hos eleverna som visar på en 
nyfikenhet och öppnar upp för en mer avancerad förståelse. Det var inte alltid så att 
eleverna bara accepterade motstridiga erfarenheter, utan de visade ibland en förvåning 
över att deras vardagserfarenheter inte stämde överens med modellen. De ställde frågor 
när det tyckte att något var ologiskt. Grupp 4 sade till exempel:  
 

”På sommaren skiner solen mycket, då borde det bli mycket ånga, så då borde 

det bli mycket regn, men det är det inte. På vintern skiner inte solen, då borde 

det bli lite ånga, men ändå regnar det mer på vintern.” 

 
Grupp 6 resonerade också i banor som visar att de verkade tänka i ett vidare perspektiv 
om illustrationen. En elev undrade: 
 

”Om molnet åker förbi berget, så att vattnet kommer direkt ner på marken, 

istället för på berget, var tar vattnet vägen då?” 

 
Detta är frågeställningar som kan vara lämpliga att ta fasta på. Inom pragmatismen 
förespråkar man att individens intresse och aktivitet ska vara utgångspunkten för 
undervisningen (Dewey 1997, s. 170). Genom att utgå från elevernas nyfikenhet och 
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funderingar skulle det finnas goda möjligheter att leda eleverna in på att tänka om och 
förstå illustrationen som en modell. Ett sådant arbetssätt stämmer också väl överens 
med det läroplanen skriver om att lärare ska ta hänsyn till elevernas erfarenheter och 
tänkande (Skolverket 2011, s. 14). 
 
 
 

7 Slutsats och fortsatt forskning 
Den slutsats som går att dra av denna studie är att för att modeller ska vara effektiva 
att använda i NO-undervisning behöver elever få undervisning om vad som 
kännetecknar en modell. Att låta eleverna själva skapa egna modeller är ett arbetssätt 
som gör att eleverna stimuleras att använda sina erfarenheter och får insikt i det 
symbolspråk och de val och begränsningar som formar en modell. Genom att ta fasta 
på de situationer där eleverna uttrycker att tidigare och nya erfarenheter motsäger 
varandra, finns möjlighet att forma en undervisning som intresserar eleverna och leder 
dem vidare till en mer avancerad förståelse. 
 
Denna studie är inriktad mot visuella modeller (illustrationer). Det skulle vara intressant 
att i fortsatt forskning undersöka hur elevers erfarenheter synliggörs i mötet med 
exempelvis konkreta eller symboliska modeller.  
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BILAGA 2 – Informationsbrev 
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BILAGA 3 – Illustration som eleverna resonerade om i denna studie  
  

 

Källa: Persson, Hans (2013). Boken om NO 1-3. Stockholm: Liber. 
 
Tillstånd att använda bilden har givits av författaren Hans Persson och Liber förlag. 
(Bilden är retuscherad, se den oretuscherade originalversionen av bilden i Bilaga 4.) 
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BILAGA 4 – Originalversion av illustrationen som användes i denna studie 
 

 

Källa: Persson, Hans (2013). Boken om NO 1-3. Stockholm: Liber. 
 
Tillstånd att använda bilden har givits av författaren Hans Persson och Liber förlag.  
 


