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Förord 
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praktiken som har förberett oss för vår kommande yrkesutövning. Redan hösten 2005 

genomförde vi vår första praktikperiod där vi fick förmånen att möta lärare och elever i 

skolverksamheten, vilket gav oss båda insikten av att vi valt rätt utbildning. Så här i 

slutet av vår utbildning är det några personer som vi vill sända en extra tanke med tack 

för allt stöd. Dels till lärare på Högskolan i Skövde, personal i högskolans bibliotek och 

i Studieverkstan, verksam personal och handledare på de skolor vi genomfört vår 

verksamhetsförlagda utbildning och till de elever som vi mött och som tillåtit oss att 

misslyckas för att sedan lyckas.  

 

När det gäller examensarbetet vill vi sända ett stort tack till Andreas Olsson som 

stöttade oss när vi genomförde denna studie under dina vingar och till dina kollegor 

Carin och Karolin som gjorde allt de kunde för att vi skulle kunna genomföra studien 

över huvud taget. Ett stort tack vill vi även sända till Ulla Runesson för din handledning 

och att du lyckades omvälva hela vår uppfattning om uppsatsskrivning och fick detta till 

att bli en rolig uppgift. Men framför allt vill vi tacka våra familjer som har stått ut som 

både bollplank, fågelholkar och verklighetsuppväckare. 

 

Tack Sebastian för alla kloka ord och tankar under hela min studietid och framför allt 

inför detta arbete. Du är en underbar klippa! Sanna. 

 

Tack Ove, för att du stått ut, all god mat och din vägledande kritik. Jennifer och 

Jeanette, er båda vill jag tacka och säga: ”Nu är mamma klar!” Älskar er alla tre. Alice. 

 

 

Tack alla för att ni gjorde detta möjligt! 

 

Skövde januari 2010 

 
 

Sanna &  Alice 



 

B 
 

Resumé 
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Learning study om det vita ljuset och dess färgspektrum. 

Sidantal: 53 
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Nyckelord: Learning study, Lesson study, lärandeobjekt, kritiska aspekter, 

variationsteori, aktionsforskning, det vita ljuset och färgspektrum, fysik. 

 

Utifrån arbetsmodellen Learning study, med variationsteorin som utgångspunkt har 

forskning genomförts i två klasser i Sverige med syftet att försöka identifiera kritiska 

aspekterna för elever i årskurs nio inom ämnesområdet det vita ljuset och dess 

färgspektrum. Studien är en vidareutveckling av en tidigare genomförd studie i Hong 

Kong och har därför även haft till syfte att undersöka om de identifierade kritiska 

aspekterna är generaliserbara från en skolkontext till en annan kontext.  

 
Den svenska skolan styrs nationellt utifrån styrdokument, skollag, läroplan och kursplan 

för skolämnet och läraren har även riktlinjer för att få en yrkesetisk förankring. Dessa 

delar är viktiga att läraren tar i beaktning inför planering av undervisningen. Elevernas 

bakgrund och förkunskaper i ämnet är av stor vikt för läraren att ta hänsyn till för att de 

ska kunna ta till sig undervisningen om det som läraren har tänkt att de ska lära sig.  

 

I denna studie kunde åtta kritiska aspekter identifieras i de två klasser som 

undersökningen genomfördes i. Fem av de kritiska aspekterna var redan identifierade i 

Hong Kong. Slutsatsen är att de kritiska aspekter som identifierats i en kontext också är 

giltiga i en annan. Som helhet fick forskarna insikten om att Learning study som 

arbetsmodell och variationsteorin som vägledande princip vid planering av 

undervisning, kan leda till ett rikare lärande både för eleverna, men även för lärarna som 

deltar i forskningen. 
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Title:  A richer learning with the theory of variation as a guiding principle!? A 

Learning study about the colour of light and its colour spectrum. 
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Keywords: Learning study, Lesson study, learning object, critical aspects, theory of 

variation, action research, the teaching of the colour of light and its colour 

spectrum, physics. 

 

The Swedish school system is governed on the basis of national policy documents; 

school law, curriculum and the syllabus for the school subject. The teacher also have 

guidelines to follow to get a professional ethical foundation and needs to take this and 

the students' backgrounds and prior knowledge of the subject into account before 

planning a lesson. How can this be done with one model? 

 

This study shows how a Learning study can be used together with the theory of 

variation as a guideline to richer the learning for pupils in the ninth grade, in two 

Swedish classes. One of the intentions of this study was to try to identify critical aspects 

about the learning object: the colour of light. This study is a refinement of a previous 

study done in Hong Kong and has also been designed to examine if critical aspects can 

be transferred from one school context to another context. 

 

In this study eight critical aspects where identified in the two classes that the survey was 

conducted in. Five of them where already identified in the study from Hong Kong. The 

conclusion is that critical aspects are generalized, not only between classes in Sweden, 

but also between different countries, even if it is from a third grade in Hong Kong to a 

ninth grade in Sweden. Learning study, as a model, and the theory of variation, as a 

guiding principle, can lead to a richer learning both for the pupils, but also for the 

teachers that participate in the research. 
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Ansvarsfördelning 
 

Många delar av detta arbete är gjorda av författarna tillsammans, men mycket är 

ursprungligen gjort enskilt för att sedan sammanfogas till en helhet. Det praktiska 

undersökningsarbetet och planeringen av undersökningen har skett i samråd med 

varandra. Alla avsnitt har korrekturlästs av varandra och modifierats för att passa 

tillsammans. 

 

Sanna 

Bakgrund: 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4.1 

Forskningsmetod: 4.2–4.8 

Resultat: Sammanställt tillsammans. Har ansvar för alla tabeller förutom tabell 3. 

Diskussion: 6.2; 6.3 

 

Alice 

Bakgrund: 3.1.1; 3.1.3; 3.1.4; 3.4.2 

Forskningsmetod: 4.1; 4.9 

Resultat: Sammanställt tillsammans. 

Diskussion: 6.1; 6.4 

Sammanställt resultat från förtest och eftertest till tabell 3, har även ansvarat för att 

kritiskt granska rättningen av testerna. 
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1 Inledning 

Tänk om du som lärare hade en modell som utgångspunkt som kan användas i alla 

skolämnen, vare sig det handlar om en svårighet för eleven, en personlig egenskap eller 

ett fenomen. Tänk att du som lärare utifrån denna modell kan utforma undervisningen 

på ett sådant sätt som faktiskt medför att eleverna lär sig just det som du har tänkt att de 

ska lära sig, som ger eleverna möjlighet att förstå det som de faktiskt ska förstå. 

Undervisningen leder inte bara till att eleverna lär sig, utan det leder även till ett rikare 

lärande - även för dig som lärare. 

 

I detta arbete presenterar vi denna modell och de tillhörande verktygen. Vi presenterar 

även ett utförligt exempel på hur vi har arbetat utifrån denna modell inom ämnet fysik 

samt intressanta resultat som tydligt visar dess effekter. 

 

 

 

 

 

Är ”ett rikare lärande med variationsteorin som vägledande princip”  

ett påstående eller en fråga? 
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2 Syfte 

Studien är en vidareutveckling av en tidigare genomförd Learning study i Hong Kong. 

Studien syftar till: 

 

 att försöka identifiera aspekter som är kritiska för elever i årskurs nio att förstå 

om det vita ljuset och dess färgspektrum. 

 

 att undersöka om de kritiska aspekter som har identifierats i en skolkontext 

gäller i en annan kontext. 

 

 att undersöka om variationsteorin som vägledande princip kan leda till ett rikare 

lärande. 
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras bland annat tankar om hur lärare kan skapa ett rikare lärande 

med fokus både på undervisningens upplägg och elevernas metoder för att lära sig. Vad 

är egentligen lärarens roll i det rikare lärandet? Statens styrning och professionens 

yrkesetiska principer ska vägas in i lärarens planering och genomförande av 

undervisning. Vad som är skrivet i läromedel för kursen ligger ofta till grund för 

undervisningen och är också det material som eleverna ska kunna använda sig av för att 

läsa på kring olika ämnesområden. Hur behandlas det vita ljuset och dess färgspektrum i 

olika läromedel? Variationsteorin är den teoretiska ansats som ligger i fokus för denna 

studie och är också den centrala utgångspunkten i arbetsmodellen Learning study som 

denna studie baseras på. Avsnittet avslutas med en presentation om tidigare forskning 

om det vita ljuset och dess färgspektrum med Learning study och variationsteorin som 

utgångspunkt, från Hong Kong och Sverige.  

3.1 Att skapa förutsättningar för ett rikare 
lärande 

Ett rikare lärande avser möjligheten att utifrån olika synsätt skapa en djupare förståelse 

med en djupare kunskap kring undervisningens innehåll. Undervisning och lärande är 

två begrepp som varje människa har en egen innebörd av. Som definition för 

undervisning avses att en elev får av en undervisare, med större kunskap, hjälp att 

sortera och sätta fokus på vilken kunskap som är av vikt för fortsatt lärande, en 

vägledning. Här görs ett förtydligande på att förhållandet mellan undervisning och 

lärande inte är 1:1. Det avser att eleven inte tar till sig allt som undervisas. Definitionen 

för lärande är möjligheten att skapa kunskap för vidareutveckling och byggande för ny 

kunskap och att detta är något ständigt pågående.  

3.1.1 Undervisning och lärande 

”I den utsträckning som undervisning syftar till att bidra till lärande sammanfaller 

inlärningsobjekt och undervisningsobjekt i det ideala fallet.” (Carlgren & Marton 2004, 

sidan 141). 

Elevernas kunskap som utgångspunkt för en rikare undervisning 
Många lärare undervisar elever utan att egentligen fundera över elevernas 

föreställningar och egna tankar. När det gäller naturvetenskap bär många med sig en 

uppfattning som är en ”ovetenskaplig vanföreställning”. Genom variation i undervisning 

skapas utrymme för att locka eleverna till att undersöka och ifrågasätta sina egna 

föreställningar. Stämmer den uppfattning som redan finns eller kan det vara på annat 

sätt? När eleverna kommer upp i de senare årskurserna i grundskolan har de 

ovetenskapliga föreställningarna blivit befästa. Många har brist på de vetenskapliga 

begreppen, vilket leder till att en stor del av undervisningen det första året handlar om 

att skapa ett gemensamt ordförråd och att undanröja de missuppfattningar som sätter 

hinder för förståelsen i undervisningen (Harlen, 2004). 
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Vid ett föreläsningstillfälle hösten 2009 på Högskolan i Skövde ställde sig Ulla 

Runesson frågan ”hur vet vi att eleverna lär sig det läraren har haft för avsikt att de 

skulle lära sig”. Andra forskare har också belyst problemet när läraren och eleven inte 

talar samma språk. Det är för läraren av ett yrkesmässigt intresse att uppmärksamma hur 

eleven uppfattar och lär det som blir undervisat (Carlgren & Marton, 2004; Stiegler & 

Hiebert, 2009). Redan den första doktorsavhandlingen i pedagogik, som publicerades år 

1894 av Dufenberg handlade om problemet som uppstår när olika elever uppfattar en 

text olika, vilket även innebär att eleven skapar kunskap utifrån sin uppfattning (Harlen, 

2004). 

 

Det är av stor vikt att eleven får möjlighet att ta till sig kunskap som skapar grund för 

fortsatt lärande då det inte går att förutspå vad framtiden bär med sig och vilken 

kunskap som kommer att behövas. För att dessa grunder ska bli så stabila som möjligt 

krävs kunskapen att kunna urskilja det kritiska, beakta och agera utifrån detta. Om ett 

spädbarn endast möter en källa för språklig uppmuntran, det vill säga att om allting låter 

exakt likadant, kommer ingen kritisk aspekt (en avgörande kunskap) att framträda. 

”Eftersom det inte finns någon variation i dessa avseenden kan barnet inte urskilja de 

kritiska aspekterna. Allting sammanfaller. När inget varierar finns det inte heller någon 

invarians.” (Carlgren & Marton 2004, sidan 134). 

3.1.2 Fokus på elevens lärande och lärarens 
undervisningsmetoder 

Tidigare har fokus i skolan varit centrerat kring läraren som person och inte på vad 

läraren gör när denne är i klassrummet. De resurser som tidigare fanns i skolan satsades 

oftast på lärarna och deras personliga utveckling istället för att investeras i lärandet och 

den kunskap som skulle erbjudas till eleverna. Resurserna borde i stället satsas på att 

lärare ska utveckla sina undervisningsmetoder och inte enbart satsas på att rekrytera de 

bästa personerna till lärare eller att lärarna ska utvecklas som ledare. Lärares metoder 

bygger oftast på inhämtande metoder som de själva ”utsatts” för i skolan.”Teachers may 

believe that they are inventing their own methods, but this is rarely the case” (Stiegler & 

Hiebert, 2009, s. xii). Författarna menar att mycket av det som läraren gör i 

klassrummet är förutbestämt av den kulturella kod som läraren själv växt upp med. I 

amerikanska klassrum finns exceptionella lärare som använder undervisningsmetoder 

som är det bästa för sina elevers kunskapsutveckling. Författarna menar att det är de 

genomsnittliga, mest förekommande metoder som spelar störst roll (Stiegler & Hiebert, 

2009).  

 

Vad innebär det att läraren fokuserar på elevernas lärande? Det kan innebära att läraren 

först skapar en medvetenhet kring de kulturella rutiner som finns i klassen för att kunna 

förbättra och utveckla de rutiner som anses vara bra. Det kan även innebära att valet av 

frågor, uppgifter och de förklaranden som läraren ger eleverna är val som läraren måste 

ta. Ju mer läraren vet kring lärostoffet och desto mer läraren är medveten om alla dessa 

val leder till att läraren kan använda dessa som utgångspunkt i den arena där läraren 

möter eleverna. Genom rätt val kan läraren möta eleven på den nivå där den befinner sig 

och därmed kunna bygga vidare på elevens individuella kunskaps- och mognadsnivå 

(Stiegler & Hiebert, 2009). 
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3.1.3 Lärarens roll i ett rikt lärande 

Då undervisning sker vid en bestämd tidsperiod, enligt schema, och i en angiven lokal 

hänvisas både lärare och elever till att försöka skapa en god lärandemiljö. Det är upp till 

läraren att skapa en undervisningssituation där det finns möjlighet till ett rikare lärande. 

En lärare av idag bör ha ämneskompetens där begrepp, fakta, teori, historiskt perspektiv 

och samtidigt ha erfarenhet från forskning och om kunskapsutvecklingen. En didaktisk 

kompetens, genom att kunna planera, genomföra och utvärdera sin undervisning, är 

också nödvändig tillsammans med en ledarskapskompetens för att klara organisering 

och ledning av klassen. Ledarskapet i klassrummet handlar mycket om att vägleda i ett 

lärande och hålla ordning för att skapa en lärandemiljö (Stensmo, 1997). 

 

När läraren utför planeringen inför undervisningen bör läraren ta hänsyn till vilka elever 

som ska undervisas, vilken tidpunkt på dagen lektionen ligger, vad kursplanen har för 

målsättningar som ska uppfyllas, vilken typ av verksamhet som klassrummet tillåter, sin 

egen kunskap tillsammans med tankar och idéer om vad eleverna bär med sig sedan 

tidigare. Dessa olika aspekter styr sedan lärarens agerande i undervisningen tillsammans 

med att det kan ske någonting som gör att allt planerat måste förändras. En lärare bär en 

tanke och en lektionsplanering med sig tillsammans med ytterligare planeringar inför 

oförutsedda händelser (Stensmo, 1997). 

 

Forskare har kommit fram till att elever bäst lär sig bland annat genom visuell, audiotiv 

eller kinetisk undervisning. Samtidigt har det identifierats fyra olika stilar för lärandet 

bland elever: praktisk, reflekterande, logiska och aktiva. Läraren har till uppgift att 

skapa utrymme i lärsituationen för de tre modeller där eleven lär bäst samt vilken typ av 

lärandestil denne har. En återkoppling för lärandet, upprepande, undersökande och 

utforskande utifrån nya vinklar under lärprocessen har visat på ett effektivt och rikt 

lärande. Vid en undersökning (presenterad i Stensmo, 1997) av hur lärare planerade sina 

lektioner och vad som var i fokus framkom det att en lärare ofta påbörjar planeringen 

med en generell idé om vad som ska ske i undervisningen. Utgångspunkten för 

planeringen är eleverna, deras bakgrund, egenskaper och kursplanens mål vilket medför 

att planeringen oftast är flexibel. Att i det rika lärandet planera undervisningen utefter 

eleverna och med möjlighet för skiftande ingångar mot det tänkta lärandet (Stensmo, 

1997). 

 

Undervisningen kan ses som en mötesplats där lärare möter elever och elever möter 

lärare samt att elever möter elever. I mötet utbyts och utvecklas erfarenheter och 

kunskaper. Detta möte sker utifrån varje mötesdeltagares egna perspektiv och uppfattas 

utifrån desamma. För att göra mötet givande för deltagarna ligger ansvaret på ledaren, 

läraren, som bör vara den som bär den största erfarenheten och kunskapen om innehållet 

i mötet. Ett inspirerande möte byggs utifrån nyfikenhet hos de deltagande samt en 

förmedlande förmåga hos ledaren. Mötet som sker i undervisningen är grunden för det 

livslånga lärandet, för eleverna pågår dessa möten i en intet sinande ström. Läraren 

måste ha kännedom om vilka kunskaper eleven har för att kunna leda eleven till mer 

korrekta vetenskapliga kunskaper (Harlen, 2004; Sträng & Dimenäs, 2000). 

Lärarens roll utifrån styrdokument 
Som lärare och personal i den svenska skolan finns det styrdokument som genom lag 

anger generella regler för skolan och dess verksamhet. Läroplaner för skilda skolväsen 

styr hur skolan ska fungera. Det finns även kursplaner med medföljande betygskriterier 

för de skilda skolämnena och där det finns mål, som elever ska ha uppnått, presenterade. 
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Utifrån dessa styrdokument ska läraren agera för att ge eleverna möjlighet för ett rikare 

och livslångt lärande (Lärarens handbok, 2008). 

 

I kursplanen för naturorienterade ämnen står skrivet att läraren ska ge eleverna 

möjligheten att utveckla en förståelse för den teoretiska förklaringen över 

naturfenomenet regnbågen. Eleverna ska även ges möjligheten till att kunna förstå hur 

andra kulturer förklarade samma fenomen.  Eleverna ska även ges möjlighet till att 

förstå förklaringar kring ämnet i myter, sagor och äldre tiders naturvetenskap. 

Sambandet mellan meterologiska företeelser och utbredningen av ljus, ljusets reflektion 

och brytning tillsammans med hur det uppfattas av ögat, är kunskaper som eleverna ska 

ha med sig när de lämnar det nionde skolåret från ämnesområdet fysik (Lärarens 

handbok, 2008; Skolverket, 2002). 

Lärarens roll utifrån de yrkesetiska principerna 
Då lärare genom decentraliseringen fått ökat ansvar för skolan och utvecklingen av den, 

tillsammans med den maktpositionen de har genom att leda, utvärdera och bedöma 

elevernas arbete och framsteg, skapades de yrkesetiska principerna. Dessa är tänkta att 

ge lärarna hjälp och stöd i sitt arbete genom beskrivandet av dessa etiska principer 

utifrån attityder, ansvar och förhållningssätt som fodras för läraryrket. De yrkesetiska 

principerna avser även att bevara och stärka förtroendet för lärarkåren, samt skapa en 

säkerhet för en bra undervisning. De yrkesetiska principerna är uppdelade i fyra 

huvudgrupper: att alltid ha eleven i centrum, läraryrket och dess professionella 

utövning, upprätthållning av yrkesetiken och samhällsuppdraget (Lärarens handbok, 

2008).  

 

Den första yrkesetiken handlar om att sätta eleven i centrum och läraren förbinder sig 

till att bära ansvaret för elevens växande lärdom, vara ett stöd för elevens individuella 

mognad och duka upp för den enskilda elevens lärande, utveckling och förmåga att 

skapa ett kritiskt synsätt. Den andra principen handlar om lärarens yrkesutövning. Här 

förbinder sig läraren att utföra och utveckla sitt eget arbete genom vetenskap och 

pålitliga pedagogiska kunskaper samt att inte bara ha ansvaret för att eleven lär, utan 

också för vad eleven lär. Läraren ska på samma sätt ansvara för sin 

kompetensutveckling för att fortsatt driva en rik och god undervisning, upplysa om och 

delta i utvecklingsmöjligheter för kollegiet och därigenom skolan. De två sista 

yrkesetikerna handlar om hur lärare ska värna om lärarprofessionen gällande ställning 

och status, samt lärarens uppdrag i samhället (Lärarens handbok, 2008). 

3.1.4 Det vita ljuset och dess färgspektrum i befintliga 
läromedel 

Som ledare av undervisningen är det läraren som ska välja rätt metod och 

undervisningsmaterial (Stensmo, 1997) vilket dock inte alltid lämnar en stor 

valmöjlighet till läraren, då en skola oftast bara har en elevuppsättning med 

kurslitteratur till varje ämne. Denna studie syftar till att undersöka lärandeobjektet det 

vita ljuset och dess färgspektrum men också till att försöka svara på om variationsteorin 

kan fungera som en vägledande princip till ett rikare lärande. Vi har därför valt att 

undersöka några läromedel inom fysik för att se hur lärandeobjektet behandlas i dessa. 

Bör man som lärare bara utgå från läromedlen när man planerar undervisningen eller 

bör dessa bara användas som en grund och låta variationsteorin vägleda till ett rikare 

lärande? 
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Här följer en kort redovisning kring vad sju böcker tar upp kring det vita ljuset och dess 

färgspektrum som är i fokus för denna studie. De läromedel vi har fått tillgång till är: 

Fysik från Bonniers (2000); Nya Fysik från Gleerups (2000); Fysik (spektrum) av 

Undvall och Karlsson (2001); Fysik Lpo för grundskolans senare del bok 2 från Tefy 

(2005); Fysik Direkt från Bonniers (2006); Spektrum Fysik (2006) och Fysik av Fälth 

och Hössler (2007). Undervisning i detta område inom fysik bearbetas oftast under 

årskurs 8 eller 9. 

Historik 
Av sju läroböcker är det endast två böcker som på något sätt behandlar historia kring 

Newton och hans upptäckt, att det vita ljuset kan brytas isär till ett färgspektrum. Dessa 

böcker tar även upp en förklaring för vad ordet spektrum härstammar ifrån. 

Det vita ljuset och dess färgspektrum 
Det vita ljuset förklaras, i alla läroböckerna, att det delas eller bryts till ett färgspektrum. 

Att solljuset eller det vita ljuset förvandlas/bryts/delas till regnbågens alla färger finns 

förklarat i alla läromedel. I sex av läroböckerna finns det fakta om att solljuset också 

kallas för vitt ljus. De behandlar också att solljusets färger bryts isär på ett eller annat 

sätt. Den sista boken nämner endast vitt ljus och ljuset, underförstått är att det även rör 

solljuset. 

 

I sammanhanget att regnbågen uppstår genom att det vita ljuset bryts i vattendroppar är 

det endast två läromedel som inte tar upp att vattendroppen fungerar på samma sätt som 

en prisma. Att det vita ljuset består av alla färger återkommer i alla läromedel, men 

endast tre nämner rött, grönt och blått och nämns då endast i ett läromedel att detta är 

grundfärgerna. 

 

Sambandet mellan det vita ljuset och dess färgspektrum är tydligt förekommande, att 

det omvänt går från färgspektrumet tillbaka till det vita ljuset om färgerna samlas ihop 

tas upp av alla läroböcker med undantag av en. Det är å andra sidan endast en lärobok 

som berör vad som sker om ljuset har en annan färg än vitt. 

3.2 Studiens teoretiska utgångspunkt 

Utgångspunkten för denna studie är variationsteorin. Här följer en beskrivning av hur 

denna teori kan användas praktiskt i undervisningen för att skapa möjligheter för elever 

att lära sig utifrån sin kunskapsnivå och hur denna teori kan leda till ett rikare lärande. 

Variationsteorin är en central del av arbetsmodellen Learning study. Hur dessa kopplas 

samman presenteras lite i detta avsnitt. 

3.2.1 Variationsteorin 

Variationsteorin är en vidareutveckling av forskningsansatsen fenomenografi. Den 

fenomenografiska ansatsen baseras på att människor uppfattar fenomen, objekt, föremål 

eller företeelser utifrån sina personliga erfarenheter. När ett lärande sker innebär det 

alltid att personen upplever sin omvärld på ett nytt sätt. Detta lärande innebär att 

personen analyserar fenomenet sett ur ett annat perspektiv där tolkningen av detta ofta 

resulterar i nya och fördjupande kunskaper. I den fenomenografiska ansatsen ligger 

fokus på att studera dessa skilda uppfattningar och vilket resultat de medför. På 1990-



 

8 
 

talet genomfördes många studier i skolan med fenomenografin som utgångspunkt men 

det fanns ett tydligt behov av en mer praktisk forskningsteori som gick att använda i 

forskning om skolan och lärande. Resultatet blev variationsteorin (Holmqvist, 2006; 

Runesson & Kullberg, i tryck).  

För att veta vad någonting är måste man veta vad det inte är 
”In any instance of teaching, there are things that are repeated and there are things that 

vary.” (Marton & Ko, 2003, sid 43). Lärande sett genom variationsteorin är att eleverna 

ges möjligheten att erfara det de ska lära sig på ett annat sätt, ett varierande sätt, som de 

kanske inte har upplevt innan och att det är detta som leder till ett rikare lärande, inte att 

höra eller läsa samma sak vid upprepade tillfällen (Marton & Ko, 2003; Runesson, 

2008). 

 

Variation är nyckeln inom denna teori. Här följer några exempel: För att en person 

skulle kunna veta att denne är lycklig måste personen någon gång ha upplevt känslan av 

att vara olycklig. En person skulle inte kunna urskilja en kopp med grönt te från en 

annan tesort om det är den första kopp med te som personen dricker. I detta exempel 

skulle personen bara kunna urskilja att teet är annorlunda från andra drycker, som till 

exempel kaffe (Marton, 2005).  

 

Ett annat exempel ur en skolsituation är en lärare som arbetar med matematik och 

”negativa tal”. När en lärare eller forskargrupp arbetar enligt Learning study kallas det 

som är i fokus för elevernas lärande för lärandeobjekt (i Lesson study kallas detta för 

lärandemål, målet med lektionen). I detta fall är alltså lärandeobjektet negativa tal. 

Läraren har planerat en uppgift enligt variationsteorin för att synliggöra för eleverna vad 

det är för skillnad på operationstecknet subtraktion (–) och tecknet för negativa tal (–). 

För att eleverna ska kunna upptäcka denna skillnad behöver eleverna framför allt veta 

vad som skiljer den ena från den andra. Genom att läraren använder sig av till exempel 

samma siffror, som hålls konstanta, men varierar tecknets betydelse, variation, menar 

variationsteoretiker att det blir lättare för eleverna att urskilja denna avgörande 

betydelsen, det som är kritiskt för eleverna att förstå för att veta vad negativa tal är 

(Runesson, 2008). Ett exempel:  

 

Operationen subtraktion 

7 – 4 = 3  

Eleverna kan se i detta exempel att tecknet (–) syftar på att ta reda på 

differensen, skillnaden, mellan talet sju och talet fyra. Differensen mellan 

dessa två tal är tre.  

 

Negativt tal 

3 – (–4) = 7  

Eleverna ges här möjligheten att få syn på att tecknet (–) har två betydelser 

vilka är att det dels är en räkneoperation som syftar på att ta reda på 

differensen mellan två tal, som exemplet ovan, men också att den betyder 

att ett tal har ett negativt värde. Differensen mellan det positiva talet 3 och 

det negativa talet 4 är 7 (Runesson, 2008).  

Centrala begrepp och funktioner inom variationsteorin 
Det mest fundamentala med variationsteorin är alltså variation i de kritiska aspekterna 

som i exemplet ovan med tecknets betydelse, men det finns några andra begrepp som 

också är av stor vikt.  
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Genom att arbeta med variationsteorin i en lärandesituation krävs det lite mer än att bara 

variera delar av lärostoffet. Skulle allting variera skulle det bli omöjligt för eleverna att 

urskilja någonting ur detta kaos (Holmqvist, 2006). Hur ska eleverna kunna veta vad 

som är viktigt? Det kan vara svårt för eleven att veta vad denne ska fokusera på vilket 

leder fram till den andra fundamentala delen av variationsteorin som handlar om 

invarians eller med andra ord: att hålla någonting konstant. Detta innebär att läraren 

låter någonting hållas konstant, som i exemplet ovan där siffrorna var densamma i de 

båda räkneexemplen. Siffrornas betydelse är inte det som är det viktiga i detta exempel 

och hamnar därför i bakgrunden. Att tecknets betydelse varierades lyfts då fram i 

förgrunden vilket är precis det som läraren vill synliggöra för eleverna (Gustavsson, 

2008; Runesson, 2008). ”När någon aspekt av ett fenomen, ett skeende, varierar medan 

en annan aspekt, eller andra aspekter, förblir invarianta urskiljs den varierande aspekten. 

För att detta ska kunna ske måste variationen upplevas, erfaras, av någon som variation” 

(Carlgren & Marton, 2004, sid 135).  

 

Förutom variation och invarians, finns det ett begrepp till som är centralt inom 

variationsteorin i Sverige, vilket är samtidighet. Samtidighet innebär att när en person 

urskiljer variationerna av lärandeobjektet sker ett lärande när personens tidigare 

erfarenheter och kunskaper sätts ihop med det nya som urskiljts och tillsammans bildar 

en helhet. Denna helhet leder oftast till ett rikare lärande med en djupare förståelse 

(Holmqvist, 2006).  

 

Forskare i Hong Kong som kontinuerligt arbetar med variationsteorin har fortsatt att 

utveckla teorin. Detta har resulterat i att fyra funktioner har utformas: kontrast, 

generalisering, särskiljning och fusion. De motsvarande engelska termerna är contrast, 

generalization, seperation och fusion (Marton, et al, i tryck). Ett exempel kring dessa 

funktioner är att en lärare arbetar med lärandeobjektet som är färgen röd. Läraren visar 

några elever en röd bil, ett rött äpple, en röd tröja och en röd sko. Eleverna ges här 

möjligheten att urskilja att alla objekt har samma färg. Om läraren sedan plockar fram 

den röda bilen och lägger en likadan bil bredvid den röda fast med grön färg ges 

möjligheten för eleverna att urskilja att likadana objekt kan ha olika färger men det är 

fortfarande en bil. Nu kan eleverna särskilja färgerna från varandra (separation) men 

kan också förstå att olika färger kan finnas på olika objekt. Här har eleverna fått 

möjlighet att se färgerna i kontrast med varandra och kunnat uppleva att flera olika 

objekt kan ha samma färg men att de också kan ha olika färger men fortfarande är 

objektet densamma och vice versa (generalisering och fusion) (Zhang, E. föreläsning 

vid Hong Kong Insitute of Education, 2009-10-23). I detta exempel kan man se att 

läraren först har hållit färgen röd konstant och varierat objekten (bil, äpple, tröja och 

sko). Sedan hålls objektet konstant (bilen) och färgen varieras (grönt och rött). Här 

används variationsteorin som en vägledande princip för att hjälpa eleverna att lära sig 

om färgen röd.  

3.3 Learning study 

Learning study är en arbetsmodell som även fungerar som kompetensutveckling där 

lärare lär av varandra genom att studera sin egen undervisning. Modellen är en praktisk 

forskning som sker av läraren i sitt klassrum med syftet att ta reda på vad eleverna lär 

sig och hur innehållet i undervisningen ska presenteras för att eleverna ska ges 

möjligheten att få syn på och få en förståelse för vad som är viktigt att kunna. För att 
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läraren ska kunna synliggöra aspekter som är kritiska för eleverna utgår Learning study 

från variationsteorin. Modellen Learning study är fortfarande ung men är baserad på 

tidigare modeller. Det är en resa som startar i Japan, med arbetsmodellen Lesson study, 

som sedan har passerat USA, med arbetsmetoden Design experiment och vidare till 

Hong Kong där Learning study utformades. Det var inte förrän i början av 2000-talet 

som Learning study introducerades i Sverige (Gustavsson & Wernberg, 2006; Runesson 

& Kullberg, i tryck; Skolverket, 2009). Här följer en redogörelse för denna resa. 

3.3.1 Från Lesson study till Learning study 

Allt startade år 1995 med den internationella studien TIMSS, Trends in International 

Mathematics and Science Study. Vid starten år 1995 deltog 45 länder. Sverige var ett av 

dessa länder. När TIMSS genomfördes år 1999 deltog inte Sverige, men däremot var 

Japan och USA två av de 38 deltagande länderna (TIMSS, 1999).  När resultatet från 

TIMSS 1999 presenterades konstaterades att skolelever i Japan visade på höga resultat 

både inom matematik och naturkunskap. Detta gjorde forskare i USA nyfikna på vad 

som kunde vara orsaken, vilket resulterade i att några forskare från USA begav sig till 

Japan för att ta reda på vad det var som skedde i de asiatiska klassrummen som inte 

skedde i andra länders klassrum. En avgörande skillnad som de fann och valde att 

forska vidare kring var arbetsmodellen Lesson study som har haft stort utrymme i de 

japanska skolorna de senaste decennierna. Lesson study är en del av vad som ingår i 

deras kontinuerliga kompetensutveckling som med inhemskt språk kallas för 

Kounaikenshuu. En Lesson study kan ses som en lektionsdesign där fokus ligger på 

lektionens konstruktion vilket anses av de japanska lärarna vara ett av de främsta 

verktygen för dem att utveckla undervisningstekniker. I dessa grupper arbetar 

nyexaminerade lärare tillsammans med mer erfarna lärare med denna modell (Stiegler 

& Hiebert, 2009). 

Lesson study i praktiken 
Ofta arbetar lärarna med en Lesson study under några månader eller några år beroende 

på vad som bestäms och vad som behövs. Det mest förekommande är dock att tiden 

spänner sig över två terminer. Som många andra modeller sker det alltid förändringar på 

lokala nivåer för att bättre passa den verksamhet som den ska användas i. Här följer en 

generell förklaring (figur 1) på vad en Lesson study är för att senare i denna studie 

kunna klargöra skillnaden mellan en Lesson study och en Learning study (Stiegler & 

Hiebert, 2009). 
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Arbetssätt för en Lesson study 

 
 

1. Definiera lärandemålet: Lärarna samlas i åldersindelade eller ämnesindelade grupper 

och beslutar sig för ett tema där det finns en problematik för eleverna. Efter att ett tema 

har identifieras och definieras avgränsas det till ett lärandemål som gäller för en lektion 

(till exempel: temat är räkneoperationer och lärandemålet är likamed-tecknets 

betydelse). 

 

2. Lektionsplanering: Efter undersökningar av andra lektioner, artiklar och forskning 

baserade på samma typ av lärandemål samlas gruppen för att planera den lektion som 

ska genomföras. Lärarna designar lektionen med målet att få svar på hur och vad 

lektionen har gett för resultat gällande elevernas uppfattning av lärandemålet. Efter att 

lektionen är planerad presenteras den för en större grupp lärare för kritisk granskning. 

 

3. Genomförande av lektionen: En av lärarna i gruppen genomför lektionen i en klass. De 

övriga lärarna i gruppen observerar under tiden lektionen sker. Ibland förekommer det 

att lektionen spelas in med rörlig bild och ljud för att kunna analyseras vid ett senare 

tillfälle. 

 

4. Utvärdering av lektionen: Direkt efter att lektionen är avslutad samlas vanligtvis lärarna 

för att tillsammans utvärdera och analysera lektionen. Lektionen ses som en produkt av 

alla gruppmedlemmars medverkan och därför ligger fokus på lektionens upplägg och 

inte på den enskilda lärarens genomförande av lektionen. 

  

5. Revidering av lektionen: Lärarna reviderar lektionen som genomförts. Ändringar kan 

ske gällande material, aktivitet eller någonting annat som lärarna observerade att 

eleverna hade svårigheter med under lektionen. 

 

6. Genomförande av lektion 2: Den nya lektionen genomförs i en ny klass och oftast med 

en av de andra lärarna i gruppen. Samma procedur sker som i steg 3 men ofta bjuds alla 

skolans lärare in för observation.  

 

7. Revidering av lektion 2: Detta steg genomförs på samma sätt som steg 5 men ofta 

tillsammans med hela skolans personal. Lektionen granskas och kritiseras för vidare 

utveckling. I detta steg är tanken att det ska ske en diskussion mer om de generella 

tankar som finns om lärandeobjektet men även kring de andra kunskaper som eleverna 

erbjöds under den aktuella lektionen.  

 

8. Spridning av resultat: Slutet på en Lesson study handlar om att dela med sig av sina 

upptäckter. Detta kan ske på många olika vis till exempel genom att skriva samman en 

rapport eller artikel. Denna brukar ofta tryckas upp i bokformat som ska finnas på 

skolan för alla att ta del av. På många skolor anordnas i slutet av varje skolår en Lesson 

study-utställning där lärare och intresserade från hela samhället eller mer nationellt har 

möjlighet att ta del av skolans upptäckter och lektionsplaneringar. 

(Stiegler & Hiebert, 2009) 
 

Figur 1. Arbetssätt för Lesson study 

3.3.2 Learning study skapades och introducerades i Sverige 

I början av 2000-talet började Lesson study spridas till andra delar av världen och detta 

till stor del av USA:s intresse för Lesson study som ledde till att flera av de japanska 

och andra asiatiska texter översatts till engelska och därmed kunnat få en bredare publik 

(Gustavsson & Wernberg, 2006). Intresset för denna modell började även få 

uppmärksamhet i Sverige (Gustavsson & Wernberg, 2006; Runesson & Kullberg, i 

tryck). Professor Marton arbetade tillsammans med fil. dr. Ulla Runesson och andra 

forskare vid Hong Kong University och Hong Kong Institute of Education och 

utvecklade tillsammans modellen Learning study och introducerade den i Sverige något 
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år senare (Gustavsson & Wernberg, 2006; Runesson & Kullberg, i tryck; Skolverket, 

2009).  Learning study kan ses som en sammanslagning av Lesson study och Design 

experiment. Design experiment utvecklades under 1990-talet och är en vetenskaplig 

teoretisk metod vars mål är att testa och förbättra undervisning (Gustavsson & 

Wernberg, 2006).  

3.3.3 Learning study i praktiken 

Till skillnad från Lesson study, där fokus ligger på lektionens mål och konstruktion, 

ligger fokus för en Learning study på elevernas lärande. I en Learning study är det 

centrala vad eleverna erbjuds att lära och vad de egentligen lär sig. Fokus för en 

Learning study är att ta reda på vad som är nödvändigt för eleverna att veta för att kunna 

erfara det som erbjuds att lära, det vill säga det tänkta lärandeobjektet (Runesson, 2009).  

 

Learning study har sin grund i variationsteorin. Variationsteorin innefattar, som är mer 

beskrivet i avsnitt 3.2, principer som används av forskargruppen, eller läraren, vid 

planering av lektionens innehåll och upplägg kring det som läraren hade tänkt att 

eleverna skulle lära sig. Learning study är verktyget där forskargruppen, genom en viss 

process, testar hur pass bra ett lektionsinnehåll och dess upplägg har fungerat för att 

eleverna ska ha kunnat erfara innehållet (Gustavsson, 2008; Holmqvist, 2006; Runesson 

& Kullberg, i tryck). 

  

En Learning study kan ses som forskning på klassrumsnivå där en liten grupp bestående 

av lärare agerar forskare. Ibland sker dessa studier i samråd med en eller flera forskare. 

En Learning study består av en cykel som genomförs om och om igen. Vanligast är att 

den genomförs med tre cykler men det är osagt ifall den måste bestå av precis tre cykler 

då den likväl kan bestå av två, fyra eller fler cykler (Marton, 2003; Runesson, U 

föreläsning Variationsteori vid Högskolan i Skövde, 2009-09-04). En hel Learning 

study studie kan ta allt från tre veckor till tre år att genomföra beroende på vad man har 

för forskningsmål (Gustavsson & Wernberg, 2006). Studier som genomförs med 

Learning study kan skilja sig åt mellan forskargrupper där mindre modifikationer i 

stegen skiljer dem åt (Runesson & Kullberg, i tryck).  

 

Figur 2 är en enkel modell som visar de olika steg som en generell Learning study 

består av. 

 
Figur 2. Modell över de olika steg i en generell Learning study. 
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 Här presenteras kort en generell Learning study cykel:  

 

1. Forskargruppen, som ofta består av lärare och forskare, eller en lärargrupp, om 

det bara är lärare, väljer ett ämnesområde som upplevs som problematiskt för 

eleverna på samma sätt som i en Lesson study. I en Learning study kallas det 

avgränsade lärandemålet, som det kallas i en Lesson study, för lärandeobjekt.  

2. Forskargruppen konstruerar ett förtest för att tar reda på vad eleverna redan kan 

och vad de inte kan om det valda lärandeobjektet men även om kringliggande 

områden som kan vara möjliga att behöva ha kunskap om för att förstå själva 

lärandeobjektet. 

3. Forskargruppen analyserar förtestet och försöker finna de avgörande bitarna, 

kritiska aspekter, som eleverna behöver ha kunskap om för att kunna förstå och 

lära sig om lärandeobjektet. Lektionen planeras efter de kritiska aspekter som 

har identifierats. 

4. Lektionen genomförs med en av lärarna i forskargruppen. De övriga i 

forskargruppen observerar lektionen. Lektionen spelas in med både bild och ljud 

för att kunna analyseras längre fram. 

5. För att kunna se om eleverna verkligen fick möjligheten att lära sig det som var 

målet med lektionen, genomförs ett eftertest som testar elevernas nya kunskaper. 

Eftertestet genomförs några dagar efter att lektionen genomförts och ofta är 

eftertestet detsamma som förtestet. 

6. Forskargruppen analyserar resultaten från förtest, lektion och eftertest och 

reviderar sedan lektionen om det behövs. En ny cykel startar om från steg 2 i en 

ny klass (Gustavsson & Wernberg, 2006; Runesson & Kullberg, i tryck). 

3.3.4 Olika begrepp inom Learning study 

Två centrala begrepp i en Learning study är: lärandeobjekt och kritiska aspekter som får 

en utförligare beskrivning här. 

Lärandeobjekt 
En Learning study utgår alltid med ett lärandeobjekt i fokus. Ett lärandeobjekt är en 

specifik kunskap eller färdighet som läraren eller forskargruppen vill att eleverna ska 

lära sig. Personerna i forskargruppen väljer ett lärandeobjekt som de vill studera hur 

eleverna lär sig, vad de lär sig och vad de inte lär sig. Ett lärandeobjekt är en 

avgränsning kring ett större område eller ämne (Holmqvist, 2006). Ett exempel är att 

forskargruppen vill genomföra en Learning study inom fysik. De avgränsar fysik till 

optik och smalnar sedan av området till vitt ljus, det synliga ljuset (till exempel solljus 

eller ljus från en lampa) och dess färgspektrum. Lärandeobjektet för Learning study är 

alltså det vita ljuset och dess färgspektrum. Holmqvist menar att begreppet 

lärandeobjekt har två betydelser där lärande syftas mot att ta reda på vad eleverna lär 

sig och vilken kunskap som behövs för att eleverna ska lära sig för att kunna utveckla 

och fördjupa sin kunskap. Med ordet objekt menas allt från ett fenomen, utveckla en 

personlig egenskap, ett konkret material eller en händelse, språkliga användelser eller 

ett socialt samspel. 

 

Vid analys av insamlad data, för- och eftertest samt den inspelade lektionen, är 

lärandeobjektet i fokus. Forskargruppen vill under analysen få svar på främst tre frågor: 

Vad vill vi att eleverna ska lära sig? Vad erbjöds eleverna att lära sig? Och vad lärde 

sig eleverna? I en lärandesituation sker alltid ett lärande, men lär sig eleverna egentligen 

det som var meningen med lektionen, eller lär de sig annat? Det kan vara möjligt att 
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eleverna lär sig mycket som inte var tänkt men vid en forskarinsats är det viktigt att 

fokus avgränsas kring det som studien är tänkt att undersöka. För att underlätta analysen 

kring lärandeobjektet är det vanligt att dela in den i tre delar. Det intentionella 

lärandeobjektet, det iscensatta lärandeobjektet och det erfarna lärandeobjektet 

(Holmqvist, 2006).  

 

 Det intentionella lärandeobjektet: En Learning study har målet att eleverna ska 

få möjligheten att skapa sig kunskap kring det valda lärandeobjektet vilket 

innebär att analysen sker kring det intentionella lärandet. Vid analysen försöker 

forskarna finna svar på frågan vad vill vi att eleverna ska lära sig? (Holmqvist, 

2006).  

 

 Det iscensatta lärandet är det som sker under den pågående lektionen. Vid 

analysen av det iscensatta lärandeobjektet försöker forskarna svara på frågorna 

vad erbjöds eleverna att lära och vad erbjöds inte eleverna att lära? Här brukar 

forskarna finna de avgörande detaljerna för elevernas lärande som kallas för de 

kritiska aspekterna och dess variationer. Även om forskarna är överens om 

deras definition av lärandeobjektet och att det är väl avgränsat så finns det i 

klassrummet ett tjugotal elever som alla lär på sitt vis och uppfattar det erbjudna 

lärandet ur sina skilda perspektiv. Detta är en viktig detalj att ha i åtanke när 

analysen sker kring lektionerna. Det är här filmningen och ljudinspelningen av 

lektionen kommer in för att lättare kunna analysera det iscensatta lärandet 

utifrån ett elevperspektiv. Det är de olika erfarenheterna och de olika sätten att 

se på lärandeobjektet som talar om vad som är de kritiska aspekterna och vad det 

finns för variationer i dessa kritiska aspekter (Holmqvist, 2006). Att eleverna har 

olika uppfattningar och olika tankar är en möjlighet som lärarna kan utnyttja för 

att kunna knyta an fler elever till undervisningen på deras nivå, att finna fler 

variationer i de kritiska aspekterna (Stiegler & Hiebert, 2009). 

 

 Det erfarna lärandeobjektet: Målet med analysen av det erfarna lärandeobjektet 

är att främst svara på frågan vad erfor eleverna (vad lärde sig eleverna)? Genom 

att eleverna genomför ett förtest innan lektionen och ett eftertest några dagar 

efter lektionen ges forskarna möjlighet att analysera vilka kunskaper som 

eleverna tog till sig. Det kan vara en god idé att låta eleverna genomföra ett 

eftertest till fast några veckor efter lektionen. Detta för att kunna konstatera ifall 

elevernas kunskaper på eftertestet är kunskap som eleven faktiskt har lärt sig och 

tagit till sig eller om det är kunskap som eleven memorerade under lektionen för 

att sen efter eftertestet glömma bort och återgå till sin tidigare föreställning kring 

objektet för lärande (Holmqvist, 2006).  

De kritiska aspekterna  
Inom Learning study är forskargruppen främst intresserade av de kritiska aspekterna av 

lärandeobjektet. En kritisk aspekt är någonting som är avgörande att eleven får syn på 

för att kunna skapa sig en djupare förståelse kring lärandeobjektet. Ett exempel: För att 

kunna förstå varför det snöar behöver man bland annat kunskap om att snön är fryst 

vatten och att vattnet ingår i ett stort kretslopp. Främst behöver man kanske kunskap om 

att vattnet kan finnas i tre faser: fast (is), flytande (vatten) och i gasform (vattenånga). 

Eleven behöver kanske också förstå lite kring avdunstning och kondensation och hur 

vattenmolekylerna binder sig till varandra när de fryser till is och kristalliseras. Då vi 

människor upplever omvärlden genom våra egna sinnen, finns det lika många sätt att se 
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på saker och ting som det finns människor. Bara för att en aspekt är kritisk för en elev 

innebär det inte att den är kritisk för en annan elev. Variationsteorin används kring de 

kritiska aspekterna för att kunna synliggöra det som är viktigt för eleverna (Holmqvist, 

2006). 

3.3.5 Lärarens roll i en Learning study 

Lärarens roll i en Learning study är att duka upp en lektion eller en lärandesituation där 

eleven ges möjlighet att urskilja nya aspekter av lärandeobjektet (Holmqvist, 2006). 

Lärarens roll är också att skapa variationer i dessa kritiska aspekter för att kunna ge 

eleven en bredare grund att hämta förståelse ifrån (Marton & Ko, 2003). Genom att 

läraren uppmärksammar elevernas egna förklaringar finns här en stor möjlighet för 

läraren att belysa fler förklaringar kring lärandeobjektet för sina elever. Då ges alla 

elever möjligheten att förstå lärandeobjektet på flera olika sätt (Steigler & Heibert, 

2009). Eleven ska inte få kunskapen berättad för sig utan ska av läraren ges möjligheten 

att själv urskilja de kritiska aspekterna (Holmqvist, 2006).  

3.3.6 Varför Learning study och inte Lesson study? 

De största skillnaderna mellan en Lesson study och en Learning study är: 

 Att en Learning study har en teori, variationsteorin, som utgångspunkt, vilket 

inte Lesson study har.  

 En Learning study genomförs ofta med flera lärare och en eller fler forskare i 

gruppen. En Lesson study genomförs oftast med enbart lärare i gruppen.  

 Andra skillnader är att en Learning study startar med andra förutsättningar än en 

Lesson study. Lesson study utgår ifrån att förbättra lärandet genom att titta på 

enbart lektionen i klassrummet medan en Learning study bygger vidare på vad 

eleverna har för förkunskaper kring lärandeobjektet (som ges efter analys av 

förtest). Dessa förkunskaper ligger som grund för lektionens innehåll i form av 

lärostoff, arbetsmaterial och material.  

 I en Learning study utformar gruppen en reviderad lektion utifrån vilket resultat 

som analysen av eftertestet gav. Här kan lärarna och forskarna se vad eleverna 

egentligen lärde sig och vad de erbjöds att lära sig respektive vad de inte erbjöds 

att lära sig. Detta ligger sedan som grund för nästa lektion i cykel 2. En Lesson 

study lektion byggs bara vidare efter analys av observationer från tidigare 

genomförd lektion (Skolverket, 2009).  

 

År 2003 genomfördes en studie i Hong Kong med syftet att jämföra resultatet av en 

Lesson study och resultatet av en Learning study med samma lärandeobjekt: eleverna 

skulle lära sig betydelsen av vissa begrepp inom ekonomi. Forskargrupperna utgick 

ifrån samma lärandeobjekt men därefter genomförde en forskargrupp studien enligt 

stegen i en Lesson study och den andra forskargruppen enligt stegen i en Learning study 

och med variationsteorin som teoretisk utgångspunkt. Resultatet av jämförelsen visade 

sig vara markant. 30 % av eleverna utvecklade en god förståelse för begreppet i Lesson 

study medan i Learning study utvecklade 70 % av studenterna en god förståelse för 

samma begrepp. Den stora skillnaden av resultatet mellan de båda studierna låg i att 

undervisningsinnehållet hanterades på så olika sätt i de olika klasserna och att 

lärostoffet (teorin) konkretiserades på så olika sätt. Att resultatet blev så bra ansågs bero 

på det faktum att gruppen i Learning study hade variationsteorin som vägledande 

princip när de behandlade lärandeobjektet vid planering och genomförande av lektionen 

(Marton, 2003). 
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3.3.7 Utveckling och forskning om och med Learning study 

År 2003 startade forskningsprojektet Lärandets pedagogik. Här ingick flera skolor där 

lärare tillsammans med forskare genomförde flera Learning study inom ett flertal ämnen 

(Runesson & Kullberg, i tryck). Sen dess har det hänt mycket i Sverige. År 2006 

beviljades mer pengar till fortsatt utveckling och användning av Learning study. 

Resultatet blev ett flertal forsknings-/utvecklingsprojekt runt om i landet. De senaste 

åren har det hållits ett flertal konferenser och seminarium kring Learning study över 

hela landet och ett flertal kurser har startats på landets universitet och högskolor 

(Göteborgs Universitet, 2008).  

3.4 Tidigare forskning om det vita ljuset och 
dess färgspektrum 

En för studien avgörande del var den tidigare forskningen om lärandeobjektet, det vita 

ljuset och dess färgspektrum, som gjorts i Hong Kong och i Sverige. Nedan görs en kort 

sammanfattning av dessa studier. 

3.4.1 I Hong Kong 

I Hong Kong genomfördes år 2003 en forskning kring lärandeobjektet The colour of 

light (Lo, Chik & Pang, 2006). Det var två lärare som arbetade i grundskolan med 

elever som gick i primary 3, motsvarande en svensk årskurs två-tre, som tillsammans 

med forskare vid Hong Kong Institute of Education genomförde en Learning study med 

’the colour of light’ som lärandeobjekt. Båda lärarna hade tidigare erfarenheter av att 

deras elever brukade ha svårigheter med att förstå hur en regnbåge uppstår och vad det 

egentligen är. Tillsammans med forskarna kom de underfund med att inte rikta fokus 

mot just regnbågen som lärandeobjekt utan att eleverna, för att kunna förstå regnbågen, 

behöver kunskap kring olika naturvetenskapliga förklaringar kring ljus. Forskargruppen 

kom fram till att eleverna behövde följande kunskap för att förstå regnbågen ur ett 

vetenskapligt perspektiv: 

 

 Eleverna behöver kunskap om relationen mellan regnbågen och solljus (vitt 

ljus). 

 Eleverna behöver kunskap om att solljus egentligen består av olika färgstrålar 

(rött, grönt och blått = RGB) och att solljuset kan delas upp (differentieras) i 

dessa färger. 

 Eleverna behöver kunskap om att dessa ljusstrålas åter kan bli till vitt ljus när de 

sammanstrålas igen. 

Genomförande av Learning study - The colour of light 
Forskargruppen arbetade enligt stegen i Learning study och konstruerade som steg 2 ett 

förtest och genomförde detta med 101 elever.  

 

Vid analys av förtestet utgick forskarna ifrån att eleverna har olika sätt (variationer) att 

se på saker och ting. Resultatet från deras förtest visade bland annat att deras tolkning 

om att elever ofta missförstår regnbågen var sant och de fann två kritiska aspekter som 

eleverna behöver få kunskap om för att kunna förstå relationen mellan regnbågen och 

solljuset. Dessa kritiska aspekter var: 
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 Att prisman endast är ett objekt som kan användas till att dela upp solljuset i 

dess färgstrålar (RGB) och att det inte är själva prisman som ger upphov till 

en regnbåge.  

 Att sambandet mellan vitt ljus och ljusets färgspektrum är tvådelat mellan en 

helhet och dess delar. Första delen som är att helheten (det vita ljuset) delas 

upp i dess delar (färgstrålarna: rött, grönt och blått). Andra delen är att dessa 

delar när de sammanstrålas igen åter blir vitt ljus (Lo, Chik & Pang, 2006). 

 

Lärarna delade sedan med sig av sina tidigare erfarenheter kring hur de har arbetat med 

lärandeobjektet tidigare. Vad som framkom var att de hade använt sig av bland annat 

prismor för att eleverna ska kunna se att en regnbåge kan urskiljas när man använder 

objektet i solljus. Lärarna kom underfund med att de dock inte har använt detta 

lärandemoment som en del för att ge eleverna en mer vetenskaplig förklaring på det som 

eleverna har upplevt (Lo, Chik & Pang, 2006). 

 

Innan forskargruppen planerade lektionen lade de fram sina idéer för vilka variationer 

som kunde användas kring de två kritiska aspekter. Lektionen planerades och 

genomfördes och ett eftertest genomfördes en vecka efter lektionen där alla 101 elever 

svarade (Lo, Chik & Pang, 2006). 

Forskningens resultat 
Efter analys av de genomförda eftertesten kunde forskargruppen konstatera att eleverna 

blev erbjudna undervisning av sådant slag att de faktiskt kunde utveckla en god kunskap 

kring lärandeobjektet och att detta berodde på att den genomförda undervisningen 

baserades på de kritiska aspekter som fanns i just dessa klasser. En annan del av 

studiens resultat har påvisat att lärare som arbetar med Learning study som 

utvecklingsarbete och såväl att arbeta med variationsteorin i sin undervisning leder till 

ett rikare lärande för eleverna (Lo, Chik & Pang, 2006). 

3.4.2 I Sverige 

Under hösten 2008 genomfördes en Learning study som en del av ett examensarbete av 

några lärarstudenter vid Högskolan i Skövde Medveten undervisning gör skillnad! En 

Learning study om ljusets brytning med hjälp av regnbågen (Dahlgren, Johansson & 

Nilsson, 2009). Denna studie omfattade regnbågen, det vita ljuset och dess brytning och 

berörde elever som gick i årskurs fyra. Författarna hade vid en konferens under hösten 

2008 fått frågan om deras undersökning inte berörde ljusbrytning istället för regnbågen, 

de gjorde kopplingarna att regnbågen framträder genom ljusbrytning men valde att 

vidhålla regnbågen då det är ett vardagsnära naturfenomen. 

Forskningens resultat 
Vid genomförandet av Learning study framkom de kritiska aspekterna för eleverna att 

handla om: 

 Hur solen och regnet förhåller sig till varandra för att regnbågen ska framträda. 

 Ljusets brytning tillsammans med begreppen brytning och bryts. 

 Att det är det vita ljuset som bryts. 

 

Dahlgren, Johansson & Nilsson (2009) presenterar i sin studie en jämförelse mellan de 

kritiska aspekter som de funnit och de kritiska aspekter som framträdde i studien från 

Hong Kong (Lo, Chik & Pang, 2006). Skillnaden som berördes i första hand var att i 

Hong Kong användandes en prisma som ett verktyg i undervisningen för att belysa det 
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vita ljusets brytning men inte att prismat framställde färgerna, i Sverige användes 

prismat för att påvisa ljusbrytningen. Även att den svenska studien i undervisningen 

möjliggjorde för eleverna att erfara förhållandet mellan vitt ljus och regnbågen i större 

utsträckning än den studien som gjordes i Hong Kong. I båda undersökningarna fanns 

de kritiska aspekterna, vitt ljus och dess innehåll samt dess färgspektrum (regnbågen) 

och slutsatserna i studierna kunde jämställas. Denna slutsats handlade om elevens 

möjlighet att få syn på lärandeobjektet och att detta berodde på hur framställningen av 

det skedde under lektionen där variationsteorin tillämpades tillsammans med Learning 

study, samt hur denna tillämpning bidrog till utveckling bland lärarkollegiet. 
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4 Forskningsmetod 

Studiens forskningsmetod är aktionsforskning tillsammans med en kvalitativ 

bearbetning av datamaterialet. Arbetsmodellen Learning study ligger som grund för 

studiens undersökning och bearbetningen av det insamlade datamaterialet, ljud- och 

filmupptagning av undervisningstillfällen analyseras med variationsteorin i bakgrunden. 

Hur dessa analyserats tillsammans med förtester och eftertester från de aktuella 

klasserna, hur klasserna är utvalda och om det skett något bortfall samt studiens 

trovärdighet och beaktandet av forskningsetiken är presenterat nedan.  

4.1 Kvantitativ och kvalitativ 
databearbetning 

Empiri förklaras både i Svenska Akademins ordlista (Malmström, Györki & Sjögren, 

2007) och The New Shorter Oxford English Dictionary (1993) som en form av 

undersökning som bygger på erfarenhet. När en empirisk datainsamling är genomförd 

och materialet ska bearbetas används antingen statistiska metoder som benämns vara 

kvantitativa, eller så används metoder för textanalysering och dessa metoder är 

kvalitativa (Patel & Davidsson, 2003). 

 

Resultatet i denna studie presenteras dels i form av beskrivande text där mönster 

framkommit i analys av bland annat observationer vilket gör att denna studie är till 

största del kvalitativ. Studien har även vissa kvantitativa inslag i form av figurer och 

tabeller som ger möjligheter att dra generaliserande slutsatser, då det handlar om ett 

statistiskt förfarande av datamaterialet, som analyseras när allt material är insamlat 

(Patel & Davidsson, 2003). 

 

En uppdelning mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar förklaras av Stukát 

(2005) kunna vara att kvantitativa undersökningar tillhör den naturvetenskapliga 

forskningen och den kvalitativa delen hör ihop med humanvetenskaplig forskning. 

 

När det insamlande materialet består av någon form av textmassa, transkribering av 

ljud- och filmupptagning, genomförs bearbetningen utifrån kvalitativa metoder. 

Bestämda former för hur bearbetningen av den kvalitativa bearbetningen ska 

genomföras finns inte, vilket gör att en tydlig beskrivning för detta bör presenteras 

under metodgenomgången. 

4.2 Aktionsforskning 

Learning study kan beskrivas som en form av aktionsforskning där lärare i sin dagliga 

verksamhet forskar om lärandeprocessen direkt i sina klassrum (Runesson, U, personlig 

kommunikation, 2009-09-04). Aktionsforskning är ett praktiskt och problemlösande 

angreppssätt där undersökningen är tänkt att förändras under arbetets gång. Denna 
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praktiska ansats sker direkt i praktiken och kan ses som ”en relation mellan tänkandet 

om praktiken och handlandet i praktiken” (Rönnerman, 2004, sid 13). Vid 

aktionsforskning är det av stor vikt av att det är den berörda praktikern (forskaren) som 

genomför analysen då det är denna person som oftast har goda kunskaper inom det 

forskande området. Observationer, film- och ljudinspelningar och samtal är några av 

verktygen för forskargruppen som kan användas för att öka medvetenheten kring vad 

som händer i verksamheten. Genom att forskaren systematiskt granskar den egna 

praktiken och utvärderar förändringens resultat kan forskaren dra ytterligare slutsatser 

för att utveckla verksamheten. Att förändringar görs utifrån forskarens egna erfarenheter 

medför detta att dessa modifieringar blir mer långvariga eftersom de då bygger på 

verksamheten och inte är en generell metod från en annan verksamhet (Bell, 2000; 

Rönnerman, 2004). 

  

Tanken med aktionsforskning är alltså att forskaren är med och förändrar 

förutsättningarna i undersökningen för att nå det resultat som är syftet, det vill säga att 

ta reda på vad det är som krävs för att nå det önskvärda resultatet. I fallet med en 

Learning study är det önskvärda resultatet att så många elever som möjligt ges 

möjligheten att förstå det objekt som står i fokus för lärande. När det gäller Learning 

study sker den här förändringen främst mellan cyklerna och bygger på analysen av 

resultatet från förtest och eftertest, samt observationer vid genomförd undervisning. Till 

nästkommande cykel revideras den genomförda lektionen för att innefatta någonting 

mer; någonting på ett annat sätt (till exempel att mer konkret gå igenom ett begrepp 

eller att använda sig av modeller för att påvisa någonting) eller att ta bort någonting som 

inte var nödvändigt. 

4.3 Urval 

När en studie genomförs sker ett flertal urval. Urvalen sker dels efter vad studien har för 

syfte att innehålla och dels efter vilka personer som är tänkta ska ingå i studien. Utifrån 

en population, som till exempel kan vara alla elever på en skola, sker det ofta först ett 

grovt urval. Denna uppdelning kan ske antingen genom ett strategiskt urval eller genom 

ett slumpmässigt urval beroende på vad studien har för syfte att undersöka (utifrån en 

kvalitativ eller kvantitativ forskningsansats) och hur studien genomförs metodmässigt 

(till exempel intervjuer eller enkäter) (Bell, 2000; Stukát, 2005).  

 

Till denna studie gjordes ett slumpmässigt urval som kallas för bekvämlighetsurval. 

Undersökningsgruppen bestod av två klasser med elever som gick i årskurs nio. Dessa 

klasser valdes därför att de var de enda två klasser som arbetade med ämnesområdet 

optik samtidigt som studien skulle genomföras. En av förutsättningarna för att 

genomföra en Learning study under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) var 

att handledaren skulle vara insatt i och själv ha genomfört en Learning study, vilket 

gjorde att urvalet av skola också skedde genom bekvämlighetsurval.  

 

En forskare bör alltid sträva efter att nå ett så representativt urval som möjligt till sin 

studie. Mellan ett strategiskt urval och ett bekvämlighetsurval finns dock en stor 

skillnad. I ett bekvämlighetsurval är det inte så strikt med vilka som deltagit i studien. 

Ett exempel är det bekvämlighetsurval som sker vid en undersökning i en matbutik där 

forskarna frågar de människor som i just det tillfället handlar i butiken om det som 

undersökningen syftar till. I denna studie är urvalet slumpmässigt och valda av 
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bekvämlighet men är ändå representativt då undersökningen handlar om vad människor 

handlar för någonting. Ett av problemen med bekvämlighetsurval anses vara att man 

riskerar att få en alltför stor andel vanliga människor som deltagare (Stukát, 2005; 

Trost, 1997 i Stukát, 2005, sid 62). I undersökningen med matbutiken eller i vår studie 

är detta bara en positiv faktor. Detta då vår studie genomförs i vanliga klasser som inte 

anses vara mer eller mindre negativa eller positiva gällande akademiska kunskaper.  

4.4 Bortfall 

I en studie sker det nästan alltid en form av bortfall. Bortfallet kan ske på olika sätt. En 

typ av bortfall kallas för det externa bortfallet som kan ske vid urvalet av medverkande 

där vissa personer kanske inte gick att nås eller inte ville medverka. En annan typ av 

bortfall är det interna bortfallet vilket bland annat innefattar att vissa i 

undersökningsgruppen kanske inte har svarat på vissa frågor eller inte kan studeras på 

det sätt som forskningsgruppen från början avsåg (Stukát, 2005).  

 

I denna studie har det förekommit internt bortfall. Det fanns vissa elever som inte kunde 

medverka på alla tre moment förtest, lektion och eftertest vilket ligger som grund för 

hela analysen i denna studie. De elever som inte har varit med på förtestet eller 

eftertestet har vi valt att räkna som bortfall då resultat som är vitalt för studien saknas.  

4.5 Learning study som arbetsmodell 

Som beskrivet tidigare utgörs en Learning study av två eller flera cykler som alla 

innehåller ett visst antal förutbestämda steg (figur 3).  

 

 
    Figur 3. Learning study cykel. 

I figur 4 nedan följer en mer utförlig förklaring till stegen i en Learning study: 
 

1. Val av lärandeobjekt: En liten grupp bestående av lärare och ibland även forskare väljer 

ett ämnesområde som upplevs som problematiskt för eleverna eller som lärarna vill att 

eleverna ska utveckla en djupare förståelse för. Gruppen avgränsar området till ett 

lärandeobjekt.  
 

2. Förtest av elevernas kunskaper: Gruppen konstruerar ett förtest med målet att ta reda på 

vad eleverna kan kring lärandeobjektet och vad de har för uppfattning om objektet. 

Ibland kan det krävas att komplettera förtestet med intervjuer för att komma åt 

elevernas sätt att tänka kring deras svar på förtestet. Detta förtest används i samtliga 

klasser som kommer ingå i studien. 
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3. Planera lektionen: Efter analys av förtestet och eventuella intervjuer konstruerar 

gruppen en lektion. De planerar när och hur lärandeobjektet ska presenteras och hur 

metoder, material och förklaringar ska användas och i vilken ordning. Om kritiska 

aspekter och dess variationer redan är identifierade testas dessa i lektionen. Vid 

lektionskonstruktionen bör det funderas kring hur lärandeobjektet hör samman med 

andra områden och hur detta kan erbjudas för eleverna som hjälp till djupare förståelse 

kring lärandeobjektet som finns i fokus. 

 

4. Genomförande av lektion: Lektionen genomförs i samma klass som gjort förtestet. De 

övrig gruppmedlemmarna sitter med på lektionen och observerar och skriver ned tankar 

och funderingar. Lektionen filmas och ljudinspelas för att kunna användas i vidare 

analys. Det är vanligt att gruppen samlas samma dag som lektionen genomförts för att 

diskutera förloppet på en gång.  

 

5. Eftertesta elevernas kunskaper: Någon eller några dagar efter att lektionen genomförts 

ges eleverna, som medverkade på förtest och lektion ett eftertest som består av samma 

frågor som fanns med på förtestet. Eftertestets syfte är att lärarna ska kunna se vilken 

effekt lektionen hade i förhållande till resultatet av förtestet. 

 

6. Analys av insamlad data: Gruppen samlas och en sammanställning av resultaten från 

förtest och eftertest sker. Den videofilmade lektionen granskas kritiskt tillsammans med 

för- och eftertesterna. Lektionen och dess innehåll är vad som är i fokus, inte läraren 

som genomförde lektionen. Alla tankar och synpunkter samlas för att användas i 

revideringen till lektionen som eventuellt kommer att genomföras i en fortsatt cykel. 

Ytterligare kritiska aspekter försöker att identifieras samt att finna fler variationer i 

dessa kritiska aspekter för att ytterligare öka möjligheten för elevernas lärande kring 

lärandeobjektet. (Runesson & Kullberg, i tryck; Gustavsson & Wernberg, 2006) 

 

Cykel 2 och framåt:  

Efter att första cykeln är genomförd (steg 1 – 6) startar man om från steg 2: Förtest av 

elevernas kunskaper i en annan klass och genomför resterande steg i cykeln. Samma för- 

och eftertest används i alla cykler. Det som ändras är lektionens innehåll, material, 

förklaringar eller annat som man identifierat som kan tänkas underlätta elevens lärande. 

Lärarna i gruppen turas om att vara den som undervisar (Gustavsson & Wernberg, 2006; 

Runesson & Kullberg, i tryck) 

 
Figur 4. En utförlig förklaring av Learning study. 

4.6 Genomförande 

Det tillvägagångssätt som vi hade för att genomföra vår undersökning och hur 

insamlandet av datamaterialet skedde presenteras nedan. 

4.6.1 Vår Learning study 

Vår Learning study som genomfördes i denna studie gick till på ungefär samma sätt som 

den är beskriven ovan. Omständigheter medförde att våra två cykler genomfördes under 

samma tidsperiod och därför presenteras stegen löpande i de båda cyklerna i 

kronologisk ordning.  

 

Learning study cykel ett och två – Det vita ljuset och dess färgspektrum: 

 

1. Val av lärandeobjekt: Lärandeobjektet i denna studie är det vita ljuset och dess 

färgspektrum. Valet av lärandeobjekt för denna studie har påverkats från flera 
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olika håll. I första hand från oss i forskargruppen och i andra hand från 

högskolan samt tidigare genomförda studier. Då denna studie är tänkt att vara en 

form av vidareutveckling av tidigare forskning behövde vi välja ett område som 

det redan fanns genomförd i en Learning study. Valet framkom ur studien ”The 

colour of light” (Lo, Chik & Pang, 2006) som är från en Learning study från 

Hong Kong (avsnitt 3.4.1).  

 

Tillsammans med handledaren på den verksamhetsförlagda utbildningen fick vi 

stöttning med att konkretisera lärandeobjektet till en mening: 

 Att förstå vad det vita ljuset är för någonting och vad som händer när det 

bryts. 

    
2. Förtest av elevernas kunskaper i klass A: Förtest A (bilaga 1) genomfördes fyra 

dagar innan lektion A skulle genomföras. Eleverna fick ungefär 25 minuter på 

sig att svara på frågorna. 

 

3. Förtest av elevernas kunskaper i klass B: Förtest B (bilaga 1) genomfördes fyra 

dagar innan lektion B skulle genomföras. Eleverna i denna klass fick också 

ungefär 25 minuter på sig att svara på frågorna. 

 

4. Planering lektion A: Innan eftertestet genomfördes fanns redan en preliminär 

lektionsplanering som modifierades efter analysen av förtest från klass A. Vi 

kom underfund med att vi ville inleda lektionen med lite historia kring 

regnbågen för att fånga elevernas intresse och även för att kunna knyta tillbaka 

lektionens innehåll till regnbågen i slutet av lektionen. De avsnitt som lektionen 

utgjordes av var följande: (För mer utförlig information se bilaga 5) 

− Inledning och regnbågen som naturfenomen genom historien 

− Grupparbete med undersökning för att uppleva det vita ljusets 

färgspektrum. 

− Vitt ljus som bryts i en prisma 

− Additiv färgblandning = färgspektrumet 

− Varför kallas det vitt ljus? 

− Ljus vi inte kan se. 

− Genomgång av brytningsmedium från grupparbetet 

− Det vita ljuset bryts i vattendroppen 

− Sammanfattning 

 

5. Genomförande av lektion A: Lektionen genomfördes i klass A en eftermiddag då 

eleverna vanligtvis har undervisning i naturkunskap. Deras ordinarie lärare var 

med och observerade. Lärare A från forskargruppen genomförde lektionen och 

lärare B var med under tiden och observerade och filmade hela lektionen. En 

extern mikrofon var placerad hos en grupp elever i andra sidan av klassrummet 

som inte skulle bli filmade under grupparbetet. Efter lektionens slut samlades 

forskargruppen och handledaren för att samtala om den genomförda lektionen.  

 

6. Planering lektion B: Lektionsplanering A reviderades direkt efter att lektion A 

var avslutad. Revideringen baserades på de observationer som skedde under 

lektionstillfället samt det samtal som skedde mellan forskargruppen och 

handledaren. Lektionsinnehållet förändrades med att en punkt lades till och två 

avsnitt behandlades mer genomgående, här kursiverade:  
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− Inledning och regnbågen som naturfenomen genom historien  

− Grupparbete med undersökning för att uppleva det vita ljusets 

färgspektrum. 

− Vitt ljus som bryts i en prisma 

− Additiv färgblandning = färgspektrumet 

− Varför kallas det vitt ljus? (mer ingående än lektion A) 

− Ljus vi inte kan se. (mer ingående än lektion A) 

− Genomgång av brytningsmedium från grupparbetet 

− Rött men inte blått och grönt? 

− Det vita ljuset bryts i vattendroppen 

− Sammanfattning 

 

7. Genomförande lektion B: Lektionen genomfördes under eftermiddagen i klass B 

på samma sätt som lektion A (se steg 5 ovan). Det som skilde genomföranden av 

lektionerna åt var att lärare B från forskargruppen genomförde lektionen och 

lärare A observerade och filmade lektionen. Det var även klass B’s klasslärare 

som var med under lektionen. Efter att lektionen var slut samlades 

forskargruppen och handledaren för att samtala om den genomförda lektionen.  

 

8. Eftertest av eleverna i klass A: Tre dagar efter lektionstillfälle A genomfördes 

eftertest på eleverna i klass A. Samma dag sammanställdes resultatet. Eftertestet 

innehöll samma frågor som förtestet och eleverna behövde bara cirka 10 minuter 

att slutföra frågorna. 

 

9. Eftertest av eleverna i klass B: Tre dagar efter lektionstillfälle B genomfördes 

eftertest på eleverna i klass B. Det tog ungefär 10 minuter även i denna klass för 

att slutföra frågorna. Samma dag sammanställdes resultatet och jämfördes grovt 

med resultatet i klass A. 

 

10. Analys av insamlad data: Sju veckor efter Learning study genomfördes 

samlades forskargruppen för att genomföra den djupa analysen av den insamlade 

data.  

 

11. Analys av all insamlad data: Nu skedde analysen av all insamlad data. Här 

skedde även jämförelsen med studien i Hong Kong samt studien i Sverige. 

4.6.2 Inspelning av rörlig bild och ljud 

Både lektion A och lektion B spelades in med rörlig bild och ljud. Denna inspelning 

skedde på samma sätt under båda lektionstillfällena. En filmkamera var placerad i 

mitten av klassrummet på ett stativ och var konstant riktad fram emot vita tavlan med 

undantag från grupparbetet då kameran riktades mot en förutbestämd grupp med elever. 

Eleverna fick förfrågan innan lektionen startade om det var okej att de blev filmade. Till 

filmkameran var en extern mikrofon kopplad och denna var placerad på en stol nära vita 

tavlan för att fånga upp så mycket som möjligt av vad läraren sade. Denna mikrofon 

placerades hos den grupp med elever som filmades under tiden som grupparbetet 

genomfördes. Ytterligare en extern mikrofon var kopplad till den dator som läraren 

använde i undervisningen. Inspelning skedde av endast ljud till datorn och denna 

mikrofon var placerad hos en annan grupp elever som befann sig framför kameran men 

som inte skulle videofilmas under grupparbetet. Dessa elever blev också tillfrågade 

innan lektionen startade om det var okej med dem. 
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4.6.3 Utformning av förtest och eftertest 

Då denna studie bygger vidare på en liknande studie gjord i Hong Kong var fyra av 

frågorna till förtest och eftertest redan bestämda och direkt översatta från den engelska 

texten. Dessa är uppgift 6, 9, 10 och 11 (bilaga 1). Vår handledare uppmanade oss att 

använda fler frågor än dessa fyra för att lättare kunna analysera vilka förkunskaper 

eleverna har kring lärandeobjektet och kunskap som är närliggande lärandeobjektet. I 

förtestet är de fyra uppgifterna från Hong Kong flersvarsuppgifter vilket ändrades på 

eftertestet till att vara en öppna frågor som de övriga frågorna i förtestet (bilaga 2). I 

övrigt är det exakt samma frågor på förtest som eftertest. 

4.6.4 Genomförande av förtest och eftertest 

Förtesten genomfördes fyra dagar innan vardera lektion och eleverna skrev dem på 

deras första morgonlektion en torsdag (förtest klass A) och en fredag (förtest klass B). 

Tre dagar efter vardera lektion genomfördes eftertesten. Eftertestet genomfördes i klass 

A under elevernas första lektion. Eftertestet i klass B skulle egentligen ha genomförts 

under elevernas morgonlektion men denna tid blev ändrad till senare under dagen. 

Elevernas ordinarie lärare var ej med under tiden som eftertestet genomfördes i båda 

klasserna. Klass B visste inte om att eftertestet skulle genomföras. 

4.7 Analysprocess 

I denna studie har analys skett i tre nivåer. Nivåerna går från en ytlig och direkt 

analysering till en djupare senare genomförd analysering. Data som ligger till grund för 

analys är förtesterna och eftertesterna, inspelat material från de två genomförda 

lektionerna i form av ljud och rörlig bild samt en extern inspelning av ljud. 

Observationer som gjordes vid genomförandet av förtest, lektion och eftertest räknas 

också som data, men det lades störst vikt vid analys av observationen från vardera 

lektion. Till sist har även det resultat som påvisats i studierna från Hong Kong och 

Sverige legat som grund vid jämförelse mellan dessa och denna studies resultat. 

 

Vid analysen har vi använt oss av de tre typerna av lärandeobjektet: Det intentionella 

lärandeobjektet, det iscensatta lärandeobjektet och det erfarna lärandeobjektet (avsnitt 

3.3.4). 

 

Analys nivå ett:  

 Förtest i klass A och B: Analys skedde direkt efter insamlandet av förtesten från 

respektive klass. Rättningen skedde enligt positiv rättning där svar som var 

otydliga tolkades med en positiv inställning. Resultaten fördes sedan in i en 

tabell. De kritiska aspekter som identifierades vid analys låg sedan som grund 

för lektionsplanering för lektion A, detta för att vara säkra på att det intentionella 

lärandeobjektet var fokus för lektionerna. 

 Genomförande lektion A och B: Direkt efter lektionerna var avslutade träffades 

forskargrupp och handledare för att diskutera och analysera den genomförda 

lektionen. De synpunkter som framkom från lektion A låg sedan som grund för 

revidering av lektionens innehåll till lektion B.  

 Eftertest i klass A och B: Direkt efter att eftertesten hade genomförts i respektive 

klass skedde analyseringen enligt samma förfarande som med förtesten. Fokus 
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för analysen av eftertesten var det erfarna lärandeobjektet (lärde sig eleverna det 

som var tänkt att de skulle lära sig?). 

 

Analys nivå två:  

 Ljud och rörlig bildinspelning: Ungefär sju veckor efter genomförande av 

respektive lektion skedde en djupanalys av den inspelade data från lektionerna. 

Analysen centrerades kring det iscensatta lärandeobjektet med målet att urskilja 

om eleverna erbjöds att lära det som var tanken (det iscensatta lärandet) samt hur 

de kritiska aspekterna behandlades under vardera lektion.  

 

Analys nivå tre: 

 I sista skedet skedde analys kring de resultat som framkommit i de två första 

analysnivåerna. Nu analyserades de tabeller med resultat från förtest och 

eftertest för att se vilka mönster som fanns kring elevernas kunskapsutveckling. 

 En jämförelse skedde också kring resultatet från Sverige och resultatet från 

Hong Kong. 

4.8 Tillförlitlighet och giltighet 

Denna studie bygger på insamlad data i form av två förtest, två eftertest samt inspelat 

material i form av ljud och bild och anteckningar utifrån observationer från två 

genomförda lektioner. Det är detta material som kritiskt granskades i relation till syftet. 

Stukát (2005) menar att det alltid är en styrka för undersökningen om forskaren själv 

reflekterar över och kritiskt granskar sin studie. Detta kan ske genom en diskussion 

kring realibiliteten (tillförlitligheten) och validiteten (giltigheten) av undersökningen. 

Denna diskussion bör till exempel innehålla vilket metodval som är gjort och varför just 

de metoderna valdes samt vad det gav för resultat (Starrin & Svensson, 1996).  

 

Val av forskningsmetod var från starten redan given då undersökningen genomförts i 

form av en Learning study. Detta har gjort att många metodverktyg och analysverktyg 

varit givna från början då dessa ligger som delar i själva Learning study.  Förtestet 

utformades med 11 frågor som handlade om ljus där det vita ljuset och dess 

färgspektrum tillsammans med regnbågen fanns med. Då lärandeobjektet är kring ett 

specifikt område var detta förtest väl anpassat till just lärandeobjektet. Eftertestet 

innehåller samma frågor som förtestet därför är även detta test väl anpassat för att mäta 

”rätt” sak.  Lektionerna spelades in med både bild och ljud. Detta för att vi i 

forskargruppen lättare ska kunna analysera hur lektionen gick till och vad eleverna 

verkligen erbjöds att lära.  

 

En del av syftet med studien var att undersöka vad det finns för kritiska aspekter för 

elever i årskurs nio kring lärandeobjektet det vita ljuset och dess färgspektrum. Genom 

att använda oss av förtestet för att ta reda på vad eleverna hade för tidigare kunskaper 

kring lärandeobjektet gavs här grunden för vad lektionen skulle innehålla och inte – vad 

för kunskap som eleverna saknade och vad eleverna redan hade förståelse för. Att 

eleverna ett tag efter lektionen fick genomföra ett eftertest gavs här möjligheten att få 

information om vad eleverna har utvecklat för kunskap kring lärandeobjektet och hur de 

har ökat sin förståelse från förtestet till eftertestet med hjälp av lektionen.  
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Även om vi är lärarstudenter som båda har varit inne mycket i verksamheten känner vi 

att vi saknar ett viktigt analysverktyg till denna studie. Den kunskap som en lärare har 

om sina elever saknade vi då vi inte har haft någon av klasserna innan studien 

genomfördes eller efter studien genomfördes. Enligt aktionsforskare är det av stor vikt 

att forskaren genomför analysen för att denne är med i verksamheten, och vi känner att 

vi har kunskap om verksamheten men inte om deltagarna. Detta kan medföra att viss 

analys av elevernas svar blir missvisande då tolkningen av deras svar ofta hänger ihop 

med deras bakgrund, tidigare erfarenheter och grundkunskaper, vilka vi tidigare nämnt 

inte har kännedom om.  

4.8.1 Studiens generaliserbarhet 

Resultatet från förtest, eftertest och lektioner bör ses som gällande för enbart de två 

klasser som är involverade i studien. Detta då undervisning kan vara differentierad 

mellan olika skolor och mellan olika lärare – alltså att elever i andra klasser kanske vet 

mer eller vet mindre om lärandeobjektet vilket i så fall resulteras i att lektionen behöver 

revideras.  

4.9 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2002) framhåller att det finns fyra huvudkrav inom forskningsetiken 

som bör vara uppfyllda för att forskningen ska antas vara etiskt korrekt. Dessa är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Under 

hela tiden som studien genomförts har vi i forskargruppen förhållit oss till dessa. 

 

1. Informationskravet: Berörda parter, elever och föräldrar, delgavs information om 

forskningens syfte samt de villkor som gällde för deras medverkan (bilaga 4). 

Deltagarna blev under tre tillfällen upplysta om att medverkan sker på frivillig 

basis och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst under studien. 

Detta skedde då förtest genomfördes, när lektionen genomfördes samt genom 

informationsbrevet som skickades till deras föräldrar.  

2. Samtyckeskravet: De berörda parterna fick, efter att ha delgets information, 

möjlighet att ta ställning till om de vill delta eller inte. För att en elev skulle få 

delta aktivt under lektionen (framför kameran eller mikrofon) krävdes ett 

godkännande från dennes vårdnadshavare. De elever som inte hade lämnat in en 

lapp med godkännande från vårdnadshavare eller inte ville delta blev placerade 

bakom kameran och bortanför mikrofonerna. 

3. Konfidentialitetskravet: De berörda parternas personuppgifter och medverkan 

har behandlats på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av denna information. 

Inspelat material kommer att raderas efter studiens slut i januari 2010. Denna 

information delgavs deltagarna vid ett flertal tillfällen.   

4. Nyttjandekravet: Uppgifter om personers deltagande kommer ej användas till 

icke-kommersiellt bruk eller icke-vetenskapligt bruk. Detta gäller även inspelad 

data i form av bild och ljud. 
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4.9.1 Etiska komplikationer 

De etiska komplikationer som kunde uppstå i denna studie handlade bland annat om 

skriftligt medgivande från föräldrarna (bilaga 4) samt ljud- och bildinspelning.  

 

Medgivande från föräldrar om elevens deltagande vid upptagningen av ljud och bild, 

inlämnades inte av alla elever. För att dessa elever inte skulle gå miste om 

undervisningen, valde vi att placera dessa utanför upptagningen av ljud och bild. Under 

lektioner kan elever ibland uttrycka någonting eller göra någonting som är mindre 

genomtänkt, detta har vi tagit hänsyn till och bortsett ifrån vid analysering av inspelad 

data. 
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5 Resultat 

Resultaten från studien presenteras i kronologisk ordning enligt hur Learning study 

genomfördes. Resultatet baseras på de tre typer av lärandeobjekt som finns beskrivna i 

avsnitt 3.3.4. Dessa presenteras allt eftersom med start i det intentionella 

lärandeobjektet.   

 

Det intentionella lärandeobjektet:  

Det som vi ville att eleverna skulle ges möjligheten att skapa sig förståelse för var det 

vita ljuset och dess färgspektrum. Här ingick också att eleverna skulle skapa sig en 

förståelse för hur det vita ljuset bryts och vad som då sker. 

5.1 Resultat från förtest 

Vid analys av förtest i klass A (17 elever) och förtest i klass B (18 elever) kunde vissa 

mönster urskiljas bland elevernas svar. Vi har valt att presentera dessa i form av 

kunskaper som eleverna redan hade och kunskaper som eleverna saknade. Utifrån våra 

observationer under genomförandet av förtesten framgick det att flera av eleverna 

saknade förståelse för vad vissa av begreppen innebar som fanns med i förtestet. 

5.1.1 Kunskaper eleverna redan hade 

Eleverna visste: 

- vad som krävdes för att en regnbåge ska uppstå, 

- vad som händer när regnbågens färger samlas ihop igen (de kunde däremot inte 

se likheten mellan fråga 9 och 11 i förtestet (bilaga 1)). 

5.1.2 Kunskaper eleverna saknade 

Eleverna saknade kunskap om:  

- att solljuset är så kallat vitt ljus, 

- att vitt ljus består av rött, grönt och blått ljus (RGB), 

- att RGB är det vita ljuset, 

- att det vita ljuset bryts isär med samma principer i olika brytningsmedium, 

- att RGB ger upphov till hela färgspektrumet, 

- att RGB har olika våglängder och energinivåer. 

5.1.3 De kritiska aspekterna efter analys av förtesten 

Punkterna ovan beskriver vilka kunskaper som eleverna saknade när det gällde vissa 

delar av lärandeobjektet. Utifrån dessa punkter har ytterligare tre kritiska aspekter 

kunnat identifieras utöver de kritiska aspekter som redan var identifierade i studien från 

Hong Kong (avsnitt 3.4.1): 

 

 Eleverna behöver kunskap om att RGB ger upphov till alla andra färger (additiv 

färgblandning). 
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 Eleverna behöver kunskap om att det krävs alla tre ljusstrålar för att hela 

färgspektrumet ska kunna uppstå. Att det behövs alla tre ljusstrålar igen för att 

de ska kunna återgå till vitt ljus. 

 Eleverna behöver kunskap om att RGB är det enda synliga ljuset som ögat kan 

uppfatta och att det finns ljusstrålning som vi inte kan se (till exempel 

ultraviolett strålning och infraröd strålning).  

 

Dessa tre identifierade kritiska aspekter tillsammans med de fem identifierade 

aspekterna från Hong Kong (avsnitt 3.4.1) ansåg vi var både viktiga och avgörande för 

eleverna att ha kunskap om för att kunna skapa sig en djupare förståelse för vad det vita 

ljuset är för någonting och dess färgspektrum, men även om vad som händer när det 

sprids. Den kritiska aspekten från studien i Hong Kong som handlar om att prisman 

endast är ett brytningsmedium har vi bytt ut till en sammanfattande kritisk aspekt som 

innefattar många olika brytningsmedium. De tre punkterna som framkom av vår studie 

är även viktiga för eleverna att ha kunskap om för att underlätta för progressionen inom 

ämnet fysik, då dessa principer och kunskaper återkommer i andra avsnitt. 

5.1.4 Viktiga begrepp att belysa 

Vid analysen av förtesten konstaterades att det fanns några begrepp som eleverna inte 

riktigt hade förståelse för. Det beslutades att begreppen skulle användas på ett korrekt 

sätt i de båda lektionerna. 

- Vitt ljus 

- Färgspektrum 

- RGB 

- Bryts och bryts isär 

- Reflektera 

5.1.5 Planering lektion A 

Efter analys av förtesten kunde vi identifiera de kritiska aspekter som är beskrivna ovan. 

Några av dessa kritiska aspekter fanns redan i preliminärplaneringen till lektion A som 

var gjord innan förtesten analyserades. De övriga punkterna låg som grund för 

revideringen av denna ursprungsplanering. Vår handledare på VFU:n hade tagit del av 

planeringen några dagar tidigare för att kunna handleda oss i revideringen av lektionen. 

De begrepp som vi ansåg vara viktiga att använda på ett korrekt och vetenskapligt sätt 

planerades också in i undervisningen för att de skulle ingå naturligt i lektionen.  Lektion 

A planerades även utifrån de fyra frågor som finns med i förtestet från studien Colour of 

Light (avsnitt 3.4.1) då ett av syftena i studien berör möjligheten för en jämförelse av de 

kritiska aspekterna från en skolkontext till en annan, för det vita ljuset och dess 

färgspektrum.  

5.2 Resultat lektion A 

Upplägg och genomförande av lektion A presenteras här i numrerad lista för att ge en 

lättare överblick av lektionen (för utförligare innehåll om lektionens upplägg se bilaga 

5). 
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Lektionens upplägg och genomförande 
 

1. Inledning och regnbågen som naturfenomen genom historien.  

Lärare A berättade att lektionen skulle handla om det vita ljuset och dess 

färgspektrum med utgångspunkt i naturfenomenet regnbågen. Utifrån en 

PowerPoint berättade läraren om den mytologiska och historiska folktron runt 

regnbågen. 

 

2. Grupparbete med undersökning för att uppleva det vita ljusets 

färgspektrum. 

Eleverna delades in i grupper på fem till sex elever, där de utifrån olika 

brytningsmedier, såpbubbelvatten, spektrumglasögon och CD-skiva, skulle 

besvara frågorna. 

 

− Vilket/vilka färgspektra ser ni? 

− Varför kan ni se detta? 

 

Vidare information inför undersökningen gavs inte. När arbetet med 

undersökningen avbröts av lärare A, bads eleverna att försöka hålla kvar sina 

tankar i bakhuvudet då genomgången skulle komma senare. 

 

3. Vitt ljus som bryts i en prisma. 

Som fortsättning berättade lärare A om det vita ljuset, med start i historien om 

hur Newton kom på hur solljuset fördelades med en prisma till regnbågen och att 

han döpte detta till färgspektrum, och vad spektrum betyder. Med en optikbänk 

och en därpå fastsatt optiklampa, med där efterföljande förstoringsglas av olika 

modeller, visade läraren hur ljuset med en prisma ger upphov till regnbågen 

lägre bort på tavlan, och genom att sedan ta ett förstoringsglas efter prismat 

samla ljuset ihop till vitt igen. Hur detta fungerade, förstärktes genom en enkel 

modell som läraren målade på tavlan.  

 

 
Figur 5. Bild från film, Lektion A föreställande RGB i det vita ljuset. 

 

4. Additiv färgblandning = färgspektrumet. 

Med hjälp av en bild påvisades det att det röda, gröna och blåa ljuset 

tillsammans bildar andra färger. Läraren berättade också att de tre strålarna: rött, 

grönt och blått tillsammans inte bara ger upphov till andra färger utan att de 

tillsammans åter blir till det vita ljuset. 
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Figur 6. Från lektion föreställande hur RGB ger upphov till 

övriga färger och tillsammans återskapar vitt ljus. 

5. Varför kallas det vitt ljus? 

I förbigående nämndes av lärare A att solljuset kallas för det vita ljuset men målas 

som gult när man målar en sol på ritpapper. Det skulle inte synas som någon sol om 

den målades vit. 

 

6. Ljus vi inte kan se. 

I sammanfattningen av lektionen nämnde lärare A att det finns ljus som inte syns 

och gav några exempel.  

 

7. Genomgång av brytningsmedier från grupparbetet. 

Utifrån de medier som eleverna undersökt och vad de kommit fram till gjordes en 

genomgång med skisser på tavlan. Lärare A förklarade hur det kom sig att man 

kunde se regnbågens färgspektrum i de olika brytningsmedierna. Därefter 

genomfördes en undersökning med hela klassen som egentligen skulle ha resulterat i 

att en regnbåge skulle ha framträtt. En sprejflaska med vatten användes för att spruta 

vattendroppar utefter ljuset från en OH, vilket tyvärr inte fungerade så lärare A fick 

berätta för eleverna vad som skulle ha uppkommit. 

 

8. Det vita ljuset bryts i vattendroppen 

Från den gemensamma undersökning berättade lärare A hur solljuset bryts i 

vattendroppar och att det på så sätt uppstår naturfenomenet regnbågen.  

 

9. Sammanfattning. 

I sammanfattningen tog läraren upp vad eleverna upptäckt i undersökningen och vad 

hon berättat under lektionen. Lärare A avslutade lektionen med att berätta att 

regnbågen alltså är ett naturfenomen som består av vitt ljus som är uppdelat. 

5.2.1 Resultat från analys av lektion A – planering lektion B 

Direkt efter lektion A skedde analys av observationerna från lektionen och där framkom 

att det saknades mer variation och invarians i undervisningen för att eleverna verkligen 

skulle ges möjlighet att erfara olika dimensioner av lektionsinnehållet (se figur 10 och 
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11). Lektionen reviderades för att innehålla mer variation där två moment förändrades 

och ett moment lades till för att tydligare urskiljning skulle kunna ske: 

 

 Avsnittet om varför det kallas vitt ljus fördjupades till lektion B. 

 

 Avsnittet om ljus som vi inte kan se fördjupades för att eleverna skulle ges 

möjligheten att lära sig att det finns annat ljus som vi människor inte kan 

uppfatta (ultraviolett- och infrarött ljus). 

 

 Ett avsnitt där eleverna gavs chansen att uppleva vad som händer med 

färgspektrumet om inte det hela vita ljuset finns som ljuskälla lades till. Istället 

för RGB finns kanske bara R eller B som ljuskälla. 

5.3 Resultat lektion B 

Lektion B genomfördes enligt samma upplägg som lektion A förutom i de avsnitt som 

förändrades eller blev helt nya. De avsnitt som i något anseende förändrades är 

markerade med fet stil och finns mer utförligt beskrivna (för utförligare innehåll se 

bilaga 5). 

 
Lektionens upplägg och genomförande 

1. Inledning och regnbågen som naturfenomen genom historien. 

 

2. Grupparbete med undersökning för att uppleva det vita ljusets färgspektrum. 

 

3. Vitt ljus som bryts i en prisma. 

Genomfördes likadant som i lektion A med undantag att en del av optikbänkens 

delar (en springa) togs bort och gav ett tydligare resultat (figur 7) där 7:A och 

7:B är som i lektion A men 7:C och 7:D är enligt den nya inställningen.  

 
Figur 7. Fyra stillbilder tagna från filmupptagning av lektion B. 

 

4. Additiv färgblandning = färgspektrumet. 
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5. Varför kallas det vitt ljus? 

Lärare B frågade eleverna varför man kallar solljuset för vitt ljus och berättade 

vidare att om man, med speciella glasögon, tittar på solen så syns det att den 

egentligen är vit och inte gul vilket många uppfattar den som. Läraren 

sammanfattade med att säga att det är därför som det kallas för vitt ljus. 

 

6. Ljus vi inte kan se 

Eleverna fick se en bild på var det synliga ljuset finns på en skala och att det 

finns ljus som inte vi kan uppfatta, till exempel ultraviolett strålning (UV-

strålning), och infraröd strålning (IR-strålning) (figur 8). 

 

 
Figur 8. Solljusets innehåll från PowerPoint. 

7. Genomgång av brytningsmedier från grupparbetet 

 

8. Rött men inte blått och grönt? 

Eleverna fick åter ut spektrumglasögonen och alla lampor släcktes ned i 

lektionssalen. En liten men stark lampa längst ned i salen tändes och eleverna 

fick titta på lampan genom glasögonen. Därefter täcktes lampan av en blå 

transparent platta, eleverna fick titta på lampan igen genom spektrumglasögonen 

och svara på vad de såg. Eleverna svarade att de såg blått och lite grönt. Den 

blåa plattan byttes ut till en röd transparenta platta. Eleverna fick titta på lampan 

igen med spektrumglasögonen på. Efter någon minut lades den blåa plattan åter 

på och nu verkade eleverna uppleva skillnaden mellan att bara ha rött ljus, eller 

att bara ha blått ljus som ljuskälla.  

 

9. Det vita ljuset bryts i vattendroppen 

Läraren berättade om hur man själv kan framkalla en regnbåge med en 

vattenspruta eller en vattenspridare. Därefter skedde en liknande genomgång 

som i lektion A.  

 

10. Sammanfattning 
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5.4 Övergripande innehåll i lektion A och B 

Här ges resultatet av det iscensatta lärandeobjektet (vad eleverna gavs möjlighet att lära 

sig) och i vilken ordning som detta presenterades i lektionerna. Innehållsmässigt är 

skillnaden mellan lektion A och lektion B inte särskilt stor. Som figur 9 nedan visar 

skiljer endast två punkter i lektionerna. Däremot behandlades några av punkterna mer 

eller mindre utförligt vilket är beskrivet i resultatet av lektionerna.  

 

Klass A (lektion A) Klass B (lektion B) 
 

 Eleverna uppmärksammas på att regnbågen 

är ett naturfenomen. 

 

 Eleverna ges möjlighet att uppleva 

färgspektrumet i tre olika objekt CD-skiva, 

spektrumglasögon och såpbubblor. 

 

 Eleverna ges möjlighet att se det vita ljuset 

delas upp i en prisma till hela 

färgspektrumet. 

 

 Eleverna ges möjlighet att se att 

färgspektrumet kan återgå till vitt ljus. 

 

 Eleverna uppmärksammas på att det vita 

ljuset består av rött, grönt och blått ljus 

(RGB). 

 

 Eleverna kan se att RGB ger upphov till 

hela färgspektrumet (additiv 

färgblandning) 

 

 Eleverna uppmärksammas på varför man 

kallar solljus (och ljus från till exempel en 

lampa) för vitt ljus.  

 

 

 

 

 

 Eleverna får möjligheten att förstå vad som 

skett när man ser färgspektrumet i de tre 

olika objekten och att dessa endast är 

brytningsmedium som bryter det vita ljuset 

till RGB. 

 

 

 

 

 

 Eleverna ges möjligheten att förstå varför 

regnbågen är ett naturfenomen och att en 

regnbåge endast är resultatet av att det vita 

ljuset har brutits och spridits i 

vattendroppar. 

 

 

 Eleverna uppmärksammas på att regnbågen 

är ett naturfenomen. 

 

 Eleverna ges möjlighet att uppleva 

färgspektrumet i tre olika objekt CD-skiva, 

spektrumglasögon och såpbubblor. 

 

 Eleverna ges möjlighet att se det vita ljuset 

delas upp i en prisma till hela 

färgspektrumet. 

 

 Eleverna ges möjlighet att se att 

färgspektrumet kan återgå till vitt ljus. 

 

 Eleverna uppmärksammas på att det vita 

ljuset består av rött, grönt och blått ljus 

(RGB). 

 

 Eleverna kan se att RGB ger upphov till 

hela färgspektrumet (additiv 

färgblandning) 

 

 Eleverna uppmärksammas på varför man 

kallar solljus (och ljus från till exempel en 

lampa) för vitt ljus.  

 

 Eleverna ges möjligheten att lära sig att det 

finns annat ljus som vi inte kan se 

(ultraviolett ljus och infrarött ljus). 

 

 Eleverna får möjligheten att förstå vad som 

skett när man ser färgspektrumet i de tre 

olika objekten och att dessa endast är 

brytningsmedium som bryter det vita ljuset 

till RGB. 

 

 Eleverna ges chansen att uppleva vad som 

händer med färgspektrumet om inte det 

hela vita ljuset finns som ljuskälla. 

 

 Eleverna ges möjligheten att förstå varför 

regnbågen är ett naturfenomen och att en 

regnbåge endast är resultatet av att det vita 

ljuset har brutits och spridits i 

vattendroppar. 

 

Figur 9. Sammanställning av det iscensatta lärandet i lektion A och lektion B. 
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5.5 Aspekter och dess variation i lektion A 
och lektion B 

I figur 10 presenteras vilka delar som hölls konstanta och vilka delar som varierade i de 

båda lektionerna. Som tabellen visar var det två aspekter i lektion A som var 

konstruerade utifrån variationsteorin. Dels momentet där eleverna arbetade i grupp och 

dels vid genomgången av prisman och Newton. Lampan, det vita ljuset, hölls konstant i 

dessa två avsnitt och eleverna fick möjlighet att uppleva det vita ljusets färgspektrum i 

fem olika brytningsmedium. Begreppet det vita ljuset hölls också konstant men eleverna 

gavs möjligheten att lära sig att det vita ljuset har ett innehåll.   

 

Lektion B innehöll ytterligare tre aspekter planerade utifrån variationsteorin. I 

momentet med ljus som vi inte kan se hölls solljuset konstant och eleverna fick 

möjlighet att se att det dels finns ljus som vi med vårt öga inte kan uppfatta och dels att 

solljusets består av mer än vitt ljus (RGB). Detta genom bilden som visades under 

lektionen. Ett annat moment som fanns med i undervisningen var avsnittet om rött men 

inte grönt och blått där brytningsmediet hölls konstant och ljuskällan varierade mellan 

vitt ljus, rött ljus och blått ljus. 

 

För att få syn på en aspekt måste den varieras och kunna urskiljas från det som är 

konstant. I lektion A erbjöds inte eleverna att urskilja variation kring de tre sista 

aspekterna som finns presenterade i tabell 10, vilket skedde i lektion B. 

 
Aspekter Varierande Lektion A Lektion B 

 

 

 

Brytningsmedium 

 

 

- CD-skiva 

- Såpbubblor  

- Spektrumglasögon 

- Vattenmoln  

- Prisma 

 

X X 

 

 

Begrepp: Det vita ljuset 

 

- Rött ljus 

- Blått ljus 

- Grönt ljus 

 

X X 

 

 

Solljus 

 

- Synligt ljus 

- Och ljus som vårt öga 

inte kan uppfatta 

 

 

 
X 

 

 

Solljusets innehåll 

 

- RGB (synligt ljus) 

- UV-strålning 

- IR-strålning 

 

 

 

 

X 

 

Ett brytningsmedium: 

- Spektrumglasögon 

 

- Ljuskälla med vitt ljus 

- Röd ljuskälla 

- Blå ljuskälla 

 

 X 

Figur 10. Aspekter och dess variation i lektion A och lektion B. 
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5.6 Resultat från eftertest 

Vad var det som eleverna lärde sig? Här finner vi det erfarna lärandeobjektet som 

innebar att analysera om eleverna lärde sig det som vi hade för avsikt att de skulle lära 

sig. I denna framställning sker en jämförelse mellan klassernas respektive förtest och 

deras eftertest. 

 

Enligt tabellerna 1 och 2 går det att urskilja att både klass A och klass B har fått en 

genomsnittlig ökning, av oss, godtagna svar på eftertesten. De mönster som framgår av 

tabellerna är dels att förkunskaperna för eleverna i klass B var något högre vad det 

gäller mer generell kunskap om ljus än i klass A. Dock uppvisar båda klasserna 

bristande kunskap i ämnet. 

 

Eftertestet visar ett samband mellan de aspekter som fanns med och de aspekter som 

fanns med men som också varierades i de två olika lektionerna (figur 10). Vi kan 

konstatera att det finns skillnader från klass A till klass B, vilket beror på att eleverna i 

klass B hade möjlighet att urskilja de kritiska aspekter och variationen av dessa. I figur 

11 visas hur de kritiska aspekterna behandlades i de olika lektionsavsnitten för vardera 

lektion. 

  

Resultatet i tabellerna 1 och 2 uppvisar en markant skillnad mellan klass A till klass B 

från förtest till eftertest när det gäller uppgift 4 (Finns det ljus som inte syns? Om det 

gör det beskriv.). Detta kan tänkas bero på att det efter analys av lektion A framkom att 

eleverna inte gavs möjlighet att urskilja ljus som inte syns. Lektion B innehöll en 

fördjupning av avsnittet Ljus som inte syns där bland annat figur 8 visades för eleverna. 

Här gavs eleverna möjlighet att urskilja variation av denna aspekt. 

 

Observera att uppgift 7 (Varför kan vi se stjärnorna men inte höra någon viska i andra 

ändan av klassrummet?) är en utfyllningsfråga och har egentligen inte med själva 

lärandeobjektet att göra. Denna fråga behandlades inte under någon av lektionerna, 

vilket tydligt framkommer av tabellen. 

 
Den markanta skillnaden mellan klasserna när det gäller uppgift 10 (Om solljuset byts ut 

mot endast ett rött ljus, vad kommer synas på andra sidan prisman?) förmodas bero på 

att det till lektion B infördes avsnittet Rött ljus men inte blått och grönt, där eleverna 

gavs möjligheten att upptäcka vad som sker då det vita ljuset byts ut mot en ljuskälla 

som bara innehöll antingen rött ljus eller blått ljus.  

 

Tabellerna uppvisar en skillnad mellan förtest och eftertest för klasserna när det gäller 

förståelsen av uppgift 11 (Om du samlar regnbågens alla färger i ljus, med hjälp av en 

prisma, vilken färg (vilka färger) kommer uppstå?). Den största skillnaden förekommer 

hos klass B. En förklaring av detta kan ges av variationen i avsnitten Ljus vi inte kan se 

och Vitt ljus som bryts i en prisma där en fördjupning av vad det vita ljuset och dess 

innehåll är. En annan förklaring kan framkomma i avsnittet Rött ljus men inte blått och 

grönt där avsaknaden av en ljusfärg, synliggjordes. Detta för att göra det tydligt för 

eleverna vad någonting inte är (regnbågen med röd ljuskälla) för att veta vad det är 

(regnbågen med vit ljuskälla).  

 



 

38 
 

Både klass A och klass B uppvisar en förbättring när det gäller uppgift 9. I klass B sker 

dock en procentuellt högre förbättring vilket antas bero på samma anledning som i 

uppgift 11. 

 
 
 
 
Learning study: Klass A 

 
Tabell 1. Resultat från för- och eftertest Klass A (n=17). 

 
 
 
 
Learning study: Klass B 

 
 Tabell 2. Resultat från för- och eftertest Klass B (n=18). 
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5.7 De kritiska aspekterna 

Efter insamlat material och analys har vi inte kunnat identifiera några fler kritiska 

aspekter än vad vi fann efter förtestet. Då vi har valt att kalla de förkunskaper som 

konstaterades att eleverna behöver kunna (från Hong Kong) för kritiska aspekter har vi 

nu sammanlagt åtta kritiska aspekter.  

  

A. Eleverna behöver kunskap om relationen mellan regnbågen och solljus (vitt 

ljus). 

B. Eleverna behöver kunskap om att vitt ljus egentligen består av olika färgstrålar 

(rött, grönt och blått = RGB) och att det vita ljuset kan delas upp (differentieras) 

i dessa färger. 

C. Eleverna behöver kunskap om att dessa ljusstrålar åter kan bli till vitt ljus när de 

återsamlas. 

D. Att prisman endast är ett brytningsmedium bland många andra som kan 

användas till att dela upp det vita ljuset i dess färgstrålar (RGB) och att det inte 

är själva objektet som ger upphov till ett färgspektrum (regnbågens färger). 

E. Att sambandet mellan vitt ljus och ljusets färgspektrum är tvådelat mellan en 

helhet och dess delar. Första delen som är att helheten (det vita ljuset) delas upp 

i dess delar (färgstrålarna: rött, grönt och blått). Andra delen är att dessa delar 

när de sammanstrålas igen åter blir till vitt ljus. 

F. Eleverna behöver kunskap om att RGB ger upphov till alla andra färger (additiv 

färgblandning). 

G. Eleverna behöver kunskap om att det krävs alla tre strålar för att hela 

färgspektrumet ska kunna uppstå. Att det behövs alla tre strålar igen för att de 

ska kunna återgå till vitt ljus. 

H. Eleverna behöver kunskap om att RGB är det enda synliga ljuset som ögat kan 

uppfatta och att det finns ljusstrålning som vi inte kan se (till exempel 

ultraviolett strålning och infraröd strålning).  

 

I figur 11 finns de kritiska aspekterna A-H knutna till i vilket eller vilka lektionsavsnitt 

där de behandlades i vardera lektion. I tabellen finns benämningarna behandlas och 

nämns och vi vill förtydliga att det som behandlas syftar till att läraren arbetade mer 

ingående med i innehållet och det som nämns innebär att läraren endast i förbigående 

sade det. Resultatet i tabell 1 och 2 visar att det är skillnad på att läraren förväntar sig att 

eleverna lär sig endast genom att förmedla kunskapen genom att säga det och att läraren 

ger eleven möjlighet att kunna urskilja det utifrån variationsteorin. Det fanns vissa 

aspekter i lektion A som nämndes men som inte varierades (figur 10). 
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Lektionsavsnitt 

 

Lektion A 

 

 

Lektion B 

 

 

Kritiska aspekter 

 
 

1. Inledning och regnbågen som 

naturfenomen genom historien  

 

2. Grupparbete med undersökning för att 

uppleva det vita ljusets färgspektrum. 

 

3. Vitt ljus som bryts i en prisma 

 

4. Additiv färgblandning = 

färgspektrumet 

 

5. Varför kallas det vitt ljus?  

 

6. Ljus vi inte kan se.  

 

 

7. Genomgång av brytningsmedium från 

grupparbetet 

 

8. Rött men inte blått och grönt? 

 

9. Det vita ljuset bryts i vattendroppen 

 

10. Sammanfattning 

 

 

Behandlas 

 

 

Behandlas 

 

 

Behandlas 

 

Behandlas 

 

 

Nämns 

 

Nämns 

 

 

Behandlas 

 

 

Behandlas ej 

 

Behandlas 

 

Behandlas 

 

 

Behandlas 

 

 

Behandlas 

 

 

Behandlas 

 

Behandlas 

 

 

Behandlas 

 

Behandlas 

 

 

Behandlas 

 

 

Behandlas 

 

Behandlas 

 

Behandlas 

 

A 

 

 

    B       D  E 

 

 

    B  C  D  E  F  G 

 

    B  C       E  F  G 

 

     

    B  C       E      G 

 

    B  C       E           H 

 

 

    B       D  E  F  G 

 

 

     B      D      F  G 

 

A  B      D  E  F  G 

 

A  B  C  D E  F  G  H 

Figur 11. Lektionsavsnitt där de identifierade kritiska aspekterna behandlades eller inte. 

5.8 Jämförelse Sverige och Hong Kong 

Denna studie hade för avsikt att jämföra resultatet från Learning study i Hong Kong och 

resultatet från vår Learning study i Sverige. De kritiska aspekterna som identifierades i 

Hong Kong har legat till grund för vår studie och redan från början accepterade vi dessa 

som avgörande aspekter för elevernas lärande kring lärandeobjektet. I resultatet från vår 

studie har vi funnit att de identifierade kritiska aspekterna från Hong Kong också är 

identifierade som kritiska i Sverige och av den anledningen är en jämförelse av dessa 

kritiska aspekter inte nödvändig. 

 

I vårt förtest och eftertest fanns fyra frågor som är hämtade från förtestet i Hong Kong. I 

tabellerna 3 och 4 presenteras resultatet från Hong Kong och även resultatet från vår 

studie i Sverige. Uppgifterna kommer att presenteras var för sig, utifrån en liknande 

mall som användes i studien från Hong Kong (tabell 3).  

 

Uppgift 1: Vilken färg har solljuset? 

Enligt tabellerna framgår det tydligt att förkunskaperna för de båda svenska klasserna är 

lägre än vad förkunskaperna är för klasserna i Hong Kong. Däremot har det skett en 

markant förbättring för de svenska klasserna i jämförelse med klasserna i Hong Kong.  
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Uppgift 2: Solljuset passerar genom en prisma, vilken färg (vilka färger) har ljuset som 

gått igenom prisman? 

Hong Kong klass 1 hade minst förkunskaper kring frågan men var också den klass som 

hade den bästa förbättringen i resultat. Trots att Sverige klass B hade något bättre 

förkunskaper än Hong Kong klass 1 var förbättringen högre i Hong Kong klass 1. 

Däremot så skedde det en stor förbättring för Sverige klass B dock var resultatet inte 

lika högt. Hong Kong klass 2 hade goda förkunskaper som inte förbättrades lika 

markant som de andra klassernas resultat.  

 

Uppgift 3: Ett förstorningsglas placeras så som bilden visar och samlar det 

genomgående ljuset i en fokuserad punkt X, vilken färg (vilka färger) kommer du att se i 

punkt X? 

Hong Kong klass 1 och klass 2 samt Sverige klass B hade lika låga förkunskaper. Den 

största förbättringen skedde i Sverige klass B och den lägsta förbättringen skedde i 

Hong Kong klass 1. Sverige klass A hade bättre förkunskaper från start än de övriga tre 

klasserna och visade även på större förbättring än någon av de båda klasserna i Hong 

Kong.  

 

Uppgift 4: Om solljuset byts ut mot endast ett rött ljus, vad kommer att synas på andra 

sidan prisman? 

De båda svenska klasserna hade bättre förkunskaper än de båda klasserna från Hong 

Kong samtidigt som de hade störst ökning till eftertestet. Hong Kong klass 1 hade det 

sämsta resultatet och de ökade marginellt. I Hong Kong klass 2 skedde ingen förändrig. 

5.9 Jämförelse Sverige och Sverige 

Då den forskargrupp som genomförde studien Medveten undervisning gör skillnad! 

(Dahlgren, Johansson & Nilsson, 2009) i Sverige hade ett annat system för att beräkna 

sitt resultat har detta medfört att en jämförelse med vår studie inte är av intresse när det 

gäller för- och eftertest. Dock hade de identifierat tre kritiska aspekter som är fullt 

jämförbara med våra och de från studien i Hong Kong. 

 

 Hur solen och regnet förhåller sig till varandra för att regnbågen ska framträda. 

 Ljusets brytning tillsammans med begreppen brytning och bryts. 

 Att det är det vita ljuset som bryts. 

 

Innehållsmässigt är dessa tre kritiska aspekter i princip densamma som innehållet i de 

kritiska aspekter som är identifierat i vår studie samt de aspekter som identifierades i 

Hong Kong. Det som skiljer dem åt är att dessa tre aspekter är anpassade till elever i 

årskurs fyra i Sverige. Sammanfattningsvis kan man konstatera, enligt resultatet från 

dessa två studier i Sverige, att de identifierade kritiska aspekterna är detsamma i både de 

tidigare och de senare årskurserna i grundskolan i Sverige.  
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Uppgift från respektive 
förtest och eftertest 

 

Sverige klass A (N = 17) Sverige klass B (N = 18) Hong Kong Klass 1 (N = 36) Hong Kong klass 2 (N = 35) 

Förtest 
(%) 

Eftertest 
(%) 

Förändring  
(procentenhet) 

Förtest 
(%) 

Eftertest 
(%) 

Förändring  
(procentenhet) 

Förtest 
(%) 

Eftertest 
(%) 

Förändring  
(procentenhet) 

Förtest 
(%) 

Eftertest 
(%) 

Förändring  
(procentenhet) 

1. Vilken färg har solljuset?                       

Elevsvar:                    

 vit 29 % 82 % 53 28 % 89 % 61 36 % 53 % 17 43 % 66 % 23 

7 färger 0 % 0 % 0 6 % 0 % – 6 20 % 17 % – 3 3 % 3 % 0 

guld, gul, röd, orange 24 % 12 % – 12 22 % 11 % – 11 36 % 28 % – 8 51 % 20 % – 31 

andra färger 6 % 0 % – 6 6 % 0 % – 6 0 % 0 % 0 3 % 6 % 3 

inget svar/ irrelevant svar 41 % 6 % – 35 39 % 0 % – 39 8 % 2 % – 6 0 % 0 % 5 % 

                          

2. Solljuset passerar genom en prisma, vilken färg (vilka färger) har ljuset som gått igenom prisman?    

Elevsvar:                     

regnbåge 47 % 88 % 41  33 % 67 % 34 31 % 81 % 50 69 % 86 % 17 

specifika färger 24 % 6 % – 18 33 % 22 % – 11 22 % 8 % – 14 28 % 8 % – 20 

inget svar/ irrelevant svar 29 % 6 % – 23 33 % 11 % – 22 47 % 11 % – 36 3 % 6 % 3 

                          

3. Ett förstoringsglas placeras så som bilden visar och samlar det genomgående ljuset i en fokuserad punkt X, vilken färg (vilka färger) kommer du se i punkt X?  

Elevsvar:                     

röd 0 % 6 % 6 0 % 11 % 11 11 % 11 % 0 14 % 11 % – 3 

vit 29 % 65 % 36 17 % 72 % 55 17 % 33 % 16 17 % 49 % 32 

regnbågens färger 59 % 6 % – 53 56 % 6 % – 50 58 % 53 % – 5 31 % 26 % – 5 

andra färger 0 % 18 % 18 6 % 6 % 0 6 % 0 % – 6 26 % 9 % – 17 

inget svar/ irrelevant svar 12 % 6 % – 6 22 % 6 % – 16 8 % 3 % – 5 12 % 5 % – 7 

                          

4. Om solljuset byts ut mot endast ett rött ljus, vad kommer synas på andra sidan prisman?  

Elevsvar:                       

regnbåge 6 % 0 % 6 11 % 0 % – 11 42 % 19 % – 23 40 % 17 % – 23 

hela regnbågen är röd 41 % 12 % – 29 22 % 6 % – 16 36 % 50 % 14 34 % 49 % 15 

endast det röda i 
regnbågen blir synlig 

29 % 65 % 36 50 % 89 % 39 11 % 25 % 14 26 % 26 % 0 

inget svar/ irrelevant svar 24 % 24 % 0 17 % 6 % – 11 11 % 6 % – 6 0 % 8 % 8 

Tabell 3. Jämförelse i resultat mellan Sverige och Hong Kong från förtest till eftertest.
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 Tabell 4. Bildlig framställning av resultat mellan Sverige och Hong Kong från förtest till eftertest. 
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6 Diskussion 

Vår diskussion delas upp i metoddiskussion och resultatdiskussion för att sedan 

sammanfattas. Metoddiskussionen innehåller de frågor vi ställde oss vid genomförandet, 

om vi kunde valt andra metoder utifrån vårt syfte. Resultatdiskussionen behandlar vad 

vi kunnat se i vår studies resultat och hur detta kommer sig, vilket vi också ställer oss 

kritiska emot, även detta utifrån vårt syfte. Sammanfattningsvis gör vi en 

sammanställning av våra diskussioner för att avslutningsvis ge våra tankar på vidare 

forskning inom Learning study och de kritiska aspekterna som framkom i studien. Är 

resultatet generaliserbart från en skolkontext till en annan kontext? 

6.1 Metoddiskussion 

Forskningsmetodiken som har valts till studien är aktionsforskning och en kvalitativ 

databearbetning. 

6.1.1 Kvalitativ databearbetning och aktionsforskning 

Den kvalitativa databehandlingen är vald utifrån att det insamlade materialet innehåller 

observationer under pågående forskning, analyseringar av inhämtat ljud- och 

filmmaterial samt forskarnas tolkningar och analys av förtester och eftertester. Både 

Patel och Davidsson (2003) och Stukát (2005) anser att forskares tolkningar är en av de 

kända nackdelarna med denna typ av bearbetning då en personlig åsikt påverkar 

tolkningen, vilket vi har varit uppmärksamma på under analyseringen. 

 

Då aktionsforskning innebär att forskningen sker direkt i klassrummet och att 

tillvägagångssättet för studien förändras under forskningens genomförande, var denna 

form mycket passande för oss. Studierna gjorda i Hong Kong och i Sverige som 

presenterats var även de genomförda utifrån aktionsforskningsmetoden.  Det faktum att 

forskningen skedde i en undervisningssituation där vi som forskare inte var kända av 

eleverna kan ses som en nackdel och av den anledningen kunde det ha varit bättre med 

ordinarie lärare som undervisare och deltagare i själva forskningen. Annan 

forskningsmetodik än aktionsforskning, där forskning sker direkt och 

problemformulering förändras under pågående studie känner vi inte till. 

6.1.2 Urval, bortfall och Learning study 

Det urval som gjordes hamnade i kategorin bekvämlighetsurval, dels för att vi 

placerades på skolan i vår verksamhetsförlagda utbildning och dels för att de aktuella 

klasserna arbetade med det område inom fysik där vårt lärandeobjekt hörde hemma och 

lektionen hängde ihop med ordinarie undervisning. Fördelarna var att vår handledare 

var tillgänglig under hela processen, den första och kritiska analysen efter lektion A 

kunde därför göras direkt efter lektionen. Detaljerna som förändrades mellan 

lektionerna kunde belysas direkt och därefter gjordes justeringarna. Nackdelarna med 

detta urval var dels att hela undersökningen pressades ihop till att bli klar inom loppet 

av en och en halv vecka, dels att vi inte mötte eleverna i någon annan form av 

undervisning. De var inte klasser vår handledare hade någon undervisning för vilket 

även innebar att tidigare undervisning och kommande undervisning inte var känd för 

oss. Eleverna kände inte oss och vi kände inte dem, vilket även medförde att vid analys 
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av förtest och eftertest kunde ingen underliggande tolkning inhämtas, samt att det vid ett 

otydligt svar inte kunde ställas en kompletterande fråga vid annat tillfälle under 

skoldagen, av typen ”Vilka färger finns i det vita ljuset?”  

 

De elever i urvalsklasserna som deltagit vid förtest och lektion men inte eftertest har 

räknats som bortfall. Däremot har elever som inte deltagit i undervisningen men på båda 

testerna räknats med. Detta för att det då fanns material, från de elever som räknades in, 

som kunde jämföras. Tankar om att genomföra ett försenat eftertest, för att få ett resultat 

från alla elever i de båda klasserna, kom upp men kändes inte realistiskt då klasserna 

veckan efter studiens lektion skulle ha prov på området. 

 

Learning study är en arbetsmodell där läraren är forskare och försöker identifiera de 

kritiska aspekterna som ska hjälpa eleverna till ett fortsatt och rikare lärande. Fördelarna 

är att fler lärare tillsammans genomför analyser och reflektioner över förtest, lektion och 

eftertest. Utformning av lektionerna bygger på att lärare diskuterar olika variationer som 

undervisningen kan innehålla tillsammans med vad som bör hållas konstant för att 

synliggöra det som är i fokus för lektionen. Detta ger även en utveckling för läraren, 

vilket kommer läraren till nytta även i annan undervisning. Arbetsmodellen är given och 

läraren är forskare i sin egen klass. Detta kan även ses som en last för Learning study, 

då beroendet av ett större antal elevgrupper med samma kunskapsnivå och 

erfarenhetsnivå behövs för att få större material att analysera och identifiera kritiska 

aspekter. Kulturella skillnader, erfarenhetsnivå och mognadsnivå hos eleverna skulle 

kunna ses som en nackdel, tillsammans med det faktum att första analys sker utifrån ett 

förtest.  

6.1.3 Genomförandet av vår Learning study 

Utifrån valet av lärandeobjektet, det vita ljuset och dess färgspektrum, togs frågor till ett 

förtest fram. Fyra frågor var givna då dessa togs, med endast översättning, från studien 

som var genomförd i Hong Kong, detta för att vi även önskade göra en jämförelse 

studierna emellan. Övriga frågor formulerades för att ligga nära lärandeobjektet. Vi 

valde att lägga in fråga 7 (bilaga 1) trotts att den inte var aktuell för studien för att se om 

eleverna hade någon kunskap om skillnaden mellan ljudvågor och ljusstrålar. 

Tidsmässigt genomfördes alla moment i studien med samma mellanrum, detta för att 

tidsaspekten inte skulle kunna räknas som en påverkande faktor. Genomförandet av 

förtesten i båda klasserna skedde under veckan före vår praktikperiod startade och detta 

tillfälle var det första mötet mellan oss i forskargruppen och eleverna. 

Lektionsplaneringen gjordes med frågorna till förtestet som bas och justerades utifrån 

resultatet från förtestet i båda klasserna. Tidsbristen tillsammans med det faktum att 

forskarna inte var bekanta med eleverna eller lektionssalen, samt nervositeten över att 

bli filmad, kan ha påverkat undervisningen. Om påverkan var negativ är dock svårt att 

avgöra. 

 

Vid båda lektionstillfällen var de båda forskarna närvarande tillsammans med klassernas 

ordinarie naturkunskapslärare. Den ordinarien läraren försökte göra sig ”osynlig” för 

sina elever för att inte dra till sig uppmärksamhet. Detta är något som påverkar oavsett 

hur det går till. Om ordinarie lärare undervisat och forskarna endast skött film- och 

ljudupptagning skulle troligen påverkan ha varit lägre. Vid tillfället för eftertest var 

endast forskarna närvarande och i klass A var det en morgonlektion och eleverna visste 

om det, däremot blev klass B något överraskade. Detta medförde att tillfället för klass B 

blev något rörigt och oroligt, motivationen från eleverna att besvara frågorna var låg och 
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det är svårt att se om detta påverkat resultatet. Eftertestet bestod av samma frågor som 

förtestet med undantaget att de frågor som innehållit flervalsalternativ ändrats till 

skiftliga. Detta för att vi ville se om svaren gavs utav kunskap och inte för att eleven 

”lyckats” ringa in rätt alternativ. Nackdelen blir att resultaten kanske inte blir exakt 

jämförbara, men samtidigt kan svaren i både för- och eftertestet ifrågasättas då det är 

svårt att vara helt säker på elevernas svar. En elev kan ha en slarvig handstil och vara 

svår att tolka, eleverna kan ha haft fokus på annat och inte koncentrerat sig på att 

besvara frågorna korrekt.  

6.1.4 Analysprocessen 

Då upplägget för studiens genomförande varit under en kort tidsram analyserades datan 

i tre nivåer där den första skedde i direkt samband med förtest, lektion och eftertest. 

Denna analys låg till grund för fortsatt planering och genomförande av studien. Nivå två 

var analyseringen av ljud- och filmupptagningen. Då detta inte berörde den fortsatta 

undersökningen skedde denna först efter sju veckor. Den sista och tredje nivån gällde 

analyseringen av resultatet från de tidigare analysnivåerna. Fördelarna med att ha 

analyserat i nivåer har varit att undersökningen kunnat framskrida och resultaten 

framträda oberoende av tidsperspektivet. Nackdelarna har varit att följdfrågor till elever 

i nivå två inte kunnat genomföras. Detta hade varit mer lätthanterligt om en ordinarie 

lärare skulle varit involverad i denna typ av undersökning. 

6.1.5 Trovärdighet 

Utifrån den givna arbetsmodellen för Learning study och med variationsteorin i 

tankarna, har undersökningens olika delar planerats och genomförts. Upplägget för 

lektionen har styrts av dess innehåll utifrån frågorna i förtestet, kunskapsmål från 

styrdokument, information om lärandeobjektet synlig eller icke-synlig i läromedel, samt 

vad vi som undervisade anser ska finnas med, allt anpassat till det vita ljuset och dess 

färgspektrum. Då studien genomfördes i en årskurs nio skulle ett förtest kunna uteslutas 

då det i styrdokumenten finns presenterat vilka mål av kunskaper eleverna ska ha med 

sig efter avslutat femte skolår. För att säkerställa elevernas uppfattningar och kunskaper 

i ämnet genomfördes förtestet. I ett försök att mäta hur undervisningen påverkat 

föreställning och kunskap om det vita ljuset och dess färgspektrum, genomfördes 

eftertest. Vid resultatet av eftertesten kunde vi konstatera att de elever som inte deltagit i 

undervisningen inte påvisat någon förbättring.  

6.1.6 Etik 

Vi har presenterat vårt förhållningssätt till forskningsetikens fyra huvudkrav med 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Dessa har 

varit till stor hjälp under vårt arbete och fungerat som en säkerhet för att undvika etiska 

komplikationer. Då vi i undersökningen planerade insamling av empirisk data togs ett 

informations- och samtyckesbrev för elevernas vårdnadshavare fram. Vi informerade 

om att deltagandet i studien var frivillig, men att deltagandet i undervisningen 

obligatorisk, och hur ljud- och filminspelningen skulle ske. Identifiering av deltagarna i 

undersökningen skulle endast kunna ske som grupp, då det handlar om klasser i årskurs 

nio från vår verksamhetsförlagda utbildning, men vilken elev som presterade vilket 

resultat kommer inte kunna bli känt. En av forskarna bär ansvaret för hela det empiriska 

materialet och för raderandet av detta vid studiens slut. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Här följer en diskussion utifrån det resultat som framkommit av studien och hur vi ställt 

oss frågande till det givna resultatet utifrån de moment som ingått i Learning study. 

6.2.1 Förtest 

Carlgren och Marton (2004) menar att det är av stor vikt att eleverna får möjlighet att ta 

till sig kunskap som kan ligga till grund för fortsatt lärande. Resultatet från förtesten 

från klass A och klass B gav upphov till vissa mönster där vi kunde se vad eleverna 

saknade för allmän kunskap kring lärandeobjektet. Kritiska aspekter är inte alltid 

detsamma som svårigheter, men vi konstaterade att det framkom ett mönster av kunskap 

som eleverna saknade som hörde samman till de redan identifierade kritiska aspekter 

från studien gjord i Hong Kong. Resterande kunskap som saknades ansåg vi vara 

avgörande för att eleverna skulle få en förståelse för lärandeobjektet och behandlades 

därför som kritiska.  

 

Harlen (2004) skriver att det finns många elever som har ”ovetenskapliga 

vanföreställningar” om hur vår omvärld fungerar sett ur ett naturvetenskapligt 

perspektiv. Om en elev hade haft en felaktig föreställning kring lärandeobjektet hade 

detta kunnat urskiljas av forskargruppen då rättning och analysering skett av förtesten. 

Att genomföra förtest i en Learning study anser vi vara en styrka av många anledningar, 

där detta är en av dem. En annan anledning är också att läraren kan utnyttja elevernas 

befintliga kunskapsnivå som underlag för att planera lektionen, vilket även framkommer 

i styrdokumenten. De avsaknader av kunskap som vi fann utifrån förtesten låg till grund 

för hur lektionerna skulle utformas och vad de skulle innehålla för att eleverna skulle 

kunna skapa sig en djupare förståelse för lärandeobjektet. 

 

Precis som med alla prov eller tester behöver läraren ställa sig frågande till sin tolkning 

av provsvaren. Hade resultatet från förtesten blivit annorlunda ifall vi, som 

forskargrupp, redan hade haft en relation till eleverna? Eller om vi i alla fall hade haft 

kunskap om vad eleverna sedan tidigare hade gått igenom inom området fysik? 

Eleverna visste om, innan förtesten genomfördes, att de skulle vara med i en studie men 

de visste inte om att det skulle genomföras ett förtest. Under tiden som förtestet 

genomfördes var det många elever som uttryckte att de uppfattade förtestet som ett 

prov. Detta kan vara en aspekt som har lett till ett resultat som kanske skulle sett 

annorlunda ut. Dessa frågor kan vi dessvärre inte svara på, men vi gissar på att det 

faktiskt spelar en roll men att den kanske inte är avgörande för just denna studie då det 

inte handlar om en kvantitativ undersökning. 

6.2.2 Lektion A och B och lärarens roll i undervisningen 

Lektionerna genomförda i denna studie planerades utifrån tre utgångspunkter. Den 

första är att lektionen planerades utifrån elevernas förkunskaper som framgick enligt 

förtestet. Den andra är att lektionen planerades utifrån de kritiska aspekter som 

framkom från förtestet och de kunskaper som eleverna saknade. Den tredje 

utgångspunkten var utifrån vad som står i styrdokumenten och då framför allt 

kursplanen för de naturorienterade ämnen. Anledningen till att lektionen innehöll den 

historiska inledningen var dels för att vi i forskargruppen anser att lite annorlunda 

kunskap kring undervisningsstoffet kan leda till en mer lustfylld undervisning och 
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därmed leda till ett rikare lärandetillfälle men också för att detta framhålls i kursplanen 

för de naturorienterade ämnena. 

 

För att eleverna ska ges möjlighet att erfara ett rikare lärare skriver Stensmo (1997) om 

de många olika delarna i lärarens roll vid undervisningen. I detta fall var det vi i 

forskargruppen som var lärare under lektionerna. De val som gjordes medförde att 

lektionerna innehöll många olika små moment, vilket vi i efterhand konstaterat varit 

mer lämpligt att dela upp på två lektionstillfällen, för att kunna fördjupa avsnitten 

ytterligare. Lektionerna var utformade med flera olika undervisningsmetoder som 

främst bestod av föreläsning och praktiskt upptäckande i grupp. Eleverna hade 

möjlighet att upptäcka lärostoffet både visuellt och kinetiskt genom att testa de olika 

brytningsmedium och att se de bilder och skisser som lektionen innehöll. Eleverna hade 

möjlighet att ta till sig samma saker auditivt genom att lyssna på läraren och sina 

klasskamrater. Detta tror vi kan vara en av anledningarna till att resultatet på eftertestet 

var förbättrat från klassernas respektive förtest. 

 

Vid analys av resultatet från förtesten och eftertesten mellan klasserna framkom att det 

fanns en viktig detalj som kan ha varit avgörande från lektion A till lektion B. I lektion 

A var det två avsnitt som endast nämndes, vilket gäller framförallt varför man kallar det 

vita ljuset för vitt ljus och att det finns ljus som inte vi människor kan uppfatta. I lektion 

B utvecklades dessa avsnitt något mer vilket gav ett markant bättre resultat hos eleverna 

i klass B. Vi skulle utifrån detta resultat kunna konstatera att det spelar en stor roll för 

vad eleverna lär sig beroende på hur läraren väljer att arbeta med undervisningens 

innehåll. Det räcker inte att bara nämna någonting, eleverna behöver få möjlighet att 

urskilja det som är viktigt. För att eleverna ska kunna urskilja det som är viktigt så 

måste aspekten i fråga varieras. 

 

I inledningen till avsnittet om lärande och undervisning skriver vi att man inte ska se 

lärandet och undervisningen som en relation från 1:1, alltså att lärandet inte är helt 

beroende av undervisningen. Detta innebär också att även om läraren gör sitt absoluta 

bästa för att eleverna ska ges möjlighet att ta till sig den kunskap som är av vikt finns 

det andra dimensioner som spelar roll för vad eleverna lär sig. Eleven kanske har en 

dålig dag, mår kanske inte fysiskt eller psykiskt bra, är tankspridd eller så råkade 

någonting hända utanför fönstret som fångade elevers uppmärksamhet just då läraren 

gick igenom någonting som denne elev inte kunde sen tidigare. Resultatet kan alltså 

påverkas av att elevernas egna förutsättningar som för just det tillfället inte var 

optimala. Zhang (föreläsning vid Hong Kong Institute of Education 2009-10-19) menar 

att elever som misslyckats i skolan kan härledas till att eleverna kanske inte har fått 

möjligheten att få ta del av olika variationer av lärandeobjektet och inte att de saknar 

förmågan att klara sig. 

6.2.3 Eftertest 

Resultatet från eftertesterna kan mycket väl ha utfallit annorlunda ifall vi hade låtit 

frågorna vara exakt som i förtestet. Som beskrivet i genomförandet ändrade vi de fyra 

flervalsalternativfrågorna till att bli öppna frågor till eftertestet. Detta kan ha resulterat i 

två möjliga utfall där den första är att resultatet av förtesten är missvisande då eleverna 

fick möjlighet att chansa och kanske egentligen inte kunde svaret. Det andra möjliga 

utfallet är att resultatet från eftertestet hade blivit annorlunda om flervalsalternativen 

hade varit kvar. Detta är självklart en faktor som spelar roll för analys på individnivå, 

men då själva syftet med förtestet och eftertestet är att de har legat som underlag till att 
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finna mönster i klassernas erfarna lärande, men även mönster i jämförelsen mellan 

klassernas resultat. Trots att eftertestet inte var exakt likadant som förtestet känner vi att 

detta inte har påverkat studiens resultat nämnvärt. Syftet med studien har varit att 

identifiera möjliga kritiska aspekter hos de deltagande klasserna och inte att beräkna 

elevernas rätt eller fel. Hade studien syftat på att vara kvalitativt jämförande hade denna 

förändring av testerna antagligen medfört större påverkan av resultatet. 

6.2.4 De kritiska aspekterna  

Studiens främsta syfte har varit att identifiera de aspekter som är kritiska för elever i 

årskurs nio att förstå vad gäller vetenskapen om det vita ljuset och dess färgspektrum. 

Det visade sig att i slutändan fanns det åtta avgörande kunskaper som eleverna behövde 

kunna. Kan det finnas fler? Vårt svar är ja, det kan det! I jämförelsen med de två 

tidigare studierna har det visat sig att det är samma kritiska aspekter som finns i 

Sveriges lägre årskurser och i Sveriges högre årskurser samt i Hong Kong. De kritiska 

aspekterna skiljer sig marginellt åt men alla har samma innebörd. Vad det är som gör att 

vi har funnit fler i årskurs nio kan bero på flera orsaker som vi kanske inte kan svara på. 

Men vi gissar att det dels beror på att det ställs högre krav på elever i årskurs nio, vilket 

gör att de mönster som vi fann, som eleverna inte hade kunskap om, ansåg vi behövdes 

för ökad förståelse i ett bredare perspektiv i området fysik. Vi tror även att det kommer 

sig av att vi från början hade fem kritiska aspekter att utgå från gavs möjligheten att 

fokusera på andra avvikande mönster som visade sig vara kritiska aspekter. Hade vi inte 

haft en grund att stå på från början hade vi antagligen behövt analysera mycket mer från 

början. Det faktum att vi från början hade aspekter som redan identifierats som kritiska 

medförde att vi i stället kunde konstatera om de var eller om de inte var kritiska även i 

Sverige. Vi behövde inte finna dem alla, några fanns redan! 

6.2.5 Variationsteorin 

Variationsteorin anser vi är ett kraftfullt verktyg för lärare att använda i planering av 

undervisning. De lärare som vi har träffat på som har arbetat utifrån variationsteorin och 

lärare som har skrivit om sina upptäckter med variationsteorin har alla kommit fram till 

samma sak. De har blivit en mer medveten lärare. Vi kan inte annat än att hålla med! 

Genom att använda sig av variationsteorin som en vägledande princip har vi konstaterat 

att lektionen planerades och genomfördes utifrån tanken om att eleverna skulle erbjudas 

det som vi ville att de skulle lära sig och att de skulle ges möjligheten att urskilja flera 

aspekter av det som ansågs vara kritiskt.  

 

Nu i efterhand hade vi antagligen planerat lektionerna på ett annat sätt då vi under tiden 

som lektionerna genomfördes precis hade börjat läsa om variationsteorin och inte riktigt 

hade förstått allting om dess innebörd. Nu vet vi mycket mer och har en annan förståelse 

för vad själva variationsteorin innebär. Även om detta nu är fallet så vågar vi påstå att 

lektionerna gav ett bättre utfall än vad den preliminära lektionsplaneringen hade gjort 

(avsnitt 4.5.1 punkt 4). Detta kan vi självklart inte säga med säkerhet, men det är ett 

påstående som antagligen är sant när det gäller de klasser som ingick i studien. Med 

hjälp av variationsteorin kunde vi som lärare peka ut de delar av undervisningsstoffet 

som faktiskt spelade en roll för elevernas lärande, det vill säga de kritiska aspekterna. 

 

Holmqvist (2006) skrev att en sak att tänka på när det gäller variationsteorin är att inte 

allting varierar utan att någonting hålls konstant. Under hela vår lärarutbildning har vi 

fått höra att ”variation förnöjer” vilket vi håller med om är sant men med kunskap om 
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variationsteorin har detta fått en helt ny innebörd. Tidigare i vår lärarroll hade 

antagligen mycket av lektionens innehåll varierat och det som då har varit nyckeln för 

oss i denna studie är att faktiskt hålla någonting konstant och att avgränsa ett moment 

till att innefatta variation samtidigt som någonting faktiskt hålls konstant innan 

lektionen fortsätts. Detta gällde framför allt de kritiska aspekterna. Genom avgränsade 

moment tror vi att eleverna får lättare att fokusera på vad som varieras och vad de då 

ska kunna urskilja även om de inte skulle vara medvetna om detta själva.  

 

Det är lärarens roll att vägleda eleverna till vad de ska kunna urskilja. Steigler och 

Heibert (2009) skriver att lärare i Japan inte upplever sin insats som en avgörande faktor 

i undervisningen för att eleverna ska fånga innehållet. De ser sin lärarroll som medlaren 

mellan eleverna och lärostoffet, där det är deras uppgift att underhålla, förbättra och 

utveckla denna relation. Genom att arbeta utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv 

skulle lärarrollen i Japan och Sverige kunna fungera på samma sätt. Då handlar det inte 

längre om läraren som person utan om lärarens undervisningsmetoder och hur 

lärostoffet kan presenteras för att eleverna ska kunna erfara den kunskap läraren har 

tänkt. Vi skulle vilja påstå att genom att läraren använder sig av variationsteorin som 

vägledande princip leder detta till en mer medveten undervisning där eleverna ges 

möjlighet att lära sig det som är av vikt att kunna. Variationerna av de kritiska 

aspekterna leder till ett mer omfattande lärande och resulterar därmed i ett rikare 

lärande.  

6.2.6 Learning study som arbetsmodell 

Då Learning study består av många olika moment som genomförs i flera cykler och 

innefattar mycket analys och samtal mellan personerna i forskargruppen kan detta ses 

som mycket tidskrävande, inte enbart för de berörda lärarna utan även från 

skolledningen, vilket kan ses som en stor nackdel. Om det inte finns minst en person 

som medverkar i forskargruppen som har genomfört en Learning study tidigare, anser vi 

att lärare som forskar med arbetsmodellen Learning study för första gången behöver god 

vägledning och stöttning.  

 

Fördelarna vi har upplevt med att arbeta med en Learning study är att lärare faktiskt 

samtalar lärare emellan om ämnet i fokus vilket har lett till en ämnesdidaktisk 

utveckling, till fördel för både elever och lärare. De pedagogiska frågeställningar vad, 

när, hur och varför analyseras i de diskussioner som krävs i kollegiet vid arbetandet 

med en Learning study och variationsteorin. Dessa diskussioner och analyseringar leder 

till en kompetensutveckling för de lärare som deltar i forskningen, inte enbart för ämnet 

i fokus utan att det även kan tillämpas till andra ämnen. Denna studie har utvecklat oss 

som lärare och forskare inom Learning study och variationsteorin, vilket också skulle 

kunna innebära att vi skulle kunna vara den vägledande och stöttande personen i en ny 

forskargrupp. Vi känner också att den kunskap vi har lärt oss om variationsteorin 

verkligen går att appliceras inom andra ämnen, inte enbart fysik.  

6.3 Slutord 

Avslutningsvis kan vi sammanfatta denna studies resultat i följande punkter.  
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Ett forum för kritiska aspekter 
Resultatet från denna studie är generaliserbart i den mån att det handlar om de 

identifierade kritiska aspekterna och variationerna kring dessa. De kritiska aspekter som 

vi har identifierat gäller i båda klasserna som är deltagare i studien, med grunden tagen 

från studien som var genomförd i Hong Kong. Lektionerna är antagligen inte 

generaliserbara, i alla fall inte mellan olika årskurser men kanske inom samma årskurs 

eller mellan klasser med ungefär samma kunskapsnivå. Vad denna studie skulle kunna 

visa är att då kritiska aspekter och dess variationer är generaliserbara skulle ett 

nationellt, om inte till och med, ett internationellt forum för delgivning av identifierade 

kritiska aspekter kunna skapas och därmed leda till ett rikare lärande. 

En mer medveten lärare 
Den andra synpunkten är att kunskap om variationsteorin verkligen resulterar i en mer 

medveten lärare. Vi i forskargruppen har läst många texter om Learning study och 

variationsteorin där lärare skriver att de ser på sin undervisning med helt nya ögon. Från 

början lät detta nästan för bra för att vara sant, nu i efterhand kan vi inte annat än att 

hålla med. Vi har verkligen också fått ett förändrat synsätt på vår undervisning och hur 

vi ska kunna vägleda våra elever mot ett rikare lärande och en djupare förståelse kring 

lärostoffet.  

”Hur ska eleverna kunna lära sig det som vi tänkt?” 
är en fråga som finns med i arbetet och vi skulle vilja påstå att svaret är variationsteorin, 

en medveten undervisning och forskning genom Learning study. 

6.4 Framtidstankar 

Vad denna studie har visat är att genom att vidareutveckla en redan befintlig studie med 

kritiska aspekter är möjligheten att finna flera aspekter mycket stor. Genom att lyfta in 

de kritiska aspekterna i ytterligare åldersnivåer och i andra skolkontexter tror vi att en 

forskargrupp säkerligen skulle kunna urskilja och identifiera flera aspekter. Ett tips, från 

oss, är att några personer ur forskargruppen bör känna till de elevgrupper som studien 

genomförs i för att lättare kunna tolka resultatet som framkommer. 

 

Då variationsteorin och Learning study fungerar i alla skolämnen och kan omsluta i 

princip vad helst som läraren vill att eleverna ska lära sig, skulle vi gärna se att ett 

nationellt, eller kanske helst ett internationellt, forum startas på Internet. Detta för att 

den stora tillgängligheten med Internet kan leda till att många lärare inte behöver 

uppfinna ”hjulet på nytt” utan istället kan hjälpa varandra genom att delge sina 

forskningsresultat. Genom det möjliga internationella forumet kan kritiska aspekter från 

hela världen delas med till alla. Tänk vilken möjlighet för världens lärare! Men framför 

allt, tänk vilken möjlighet för världens elever! 

 

 

Är ”ett rikare lärande med variationsteorin som  

vägledande princip” ett påstående eller en fråga? 

Vi skulle vilja säga att det är ett påstående, som är sant! 
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Bilaga 1: Förtest 

 

1. Vilken färg har solljuset? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Vad krävs för att en regnbåge ska synas?  

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Varför blir det en skugga när du ställer dig i solen? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Finns det ljus som inte syns? Om det gör det, beskriv.  

 

…………………………………………………………………………………………… 

5. Var kommer alla färger i från i en regnbåge? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. Solljuset passerar genom en prisma, vilken färg (vilka färger) har ljuset som 

gått igenom prisman?  

 

............................................................................................................................................. 

 

 
 

 

7. Varför kan vi se stjärnorna men inte höra någon viska i andra ändan av 

klassrummet?  

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

8. Hur uppkommer en regnbåge? 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

  

 

 



 

II 
 

9. Ett förstoringsglas placeras så som bilden visar och samlar det genomgående 

ljuset i en fokuserad punkt X, vilken färg (vilka färger) kommer du se i punkt 

X? Markera ditt svar tydligt.  

 

a)Röd  b) Vit  c) Blå  d) Regnbågen 

 

e) Annat, förklara gärna. 

………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

10. Om solljuset byts ut mot endast ett rött ljus, vad kommer synas på andra sidan 

prisman? 

 

a) Regnbågen       b) Hela regnbågen blir röd        c) Endast det röda av regnbågen 

blir synligt. 

 

d) Annat, specificera gärna. 

………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

11. Om du samlar regnbågens alla färger i ljus, med hjälp av en prisma, vilken 

färg (vilka färger) kommer uppstå?  

 

a) Röd  b) Vit     c) Blå   

 

d) Annat, förklara gärna…………………………………………….. 

 

 

 

 

Tack för dina tankar! =) 

Sanna och Alice 

 

 



 

III 
 

Bilaga 2: Eftertest 

 

1. Vilken färg har solljuset? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Vad krävs för att en regnbåge ska synas?  

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Varför blir det en skugga när du ställer dig i solen? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. Finns det ljus som inte syns? Om det gör det, beskriv.  

 

…………………………………………………………………………………………… 

5. Var kommer alla färger i från i en regnbåge? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. Solljuset passerar genom en prisma, vilken färg (vilka färger) har ljuset som 

gått igenom prisman?  

 

............................................................................................................................................. 

 

 
 

 

7. Varför kan vi se stjärnorna men inte höra någon viska i andra ändan av 

klassrummet?  

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

8. Hur uppkommer en regnbåge? 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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9. Ett förstoringsglas placeras så som bilden visar och samlar det genomgående 

ljuset i en fokuserad punkt X, vilken färg (vilka färger) kommer du se i punkt 

X?  

 

…………………………………………………….……………………………………… 

 

 
 

10. Om solljuset byts ut mot endast ett rött ljus, vad kommer synas på andra sidan 

prisman? 

 

……………………….…………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

11. Om du samlar regnbågens alla färger i ljus, med hjälp av en prisma, vilken 

färg (vilka färger) kommer uppstå?  

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..…………………………… 

 

 

 

 

Tack för dina tankar! =) 

Sanna och Alice 
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Bilaga 3: Undersökningsfrågor till grupparbetet 

 

 

 

Att fundera på under undersökningen: 

 

1. Vilket/vilka färgspektra ser ni? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Varför kan ni se detta? 

 

Berätta: gärna med både ord och bild. 
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Bilaga 4: Informationsbrev  

 
 
Till föräldrar i klass                                                                      Datum 
 
Den svenska skolan är i dag uppmärksammad på olika sätt. Inte minst har svenska elevers 
kunskaper och möjligheter att lära sig stått i fokus och diskuterats.  

Undertecknade går nu sin examenstermin i lärarutbildningen vid högskolan i 
Skövde. Ett av utbildningens syften är att göra lärare bättre lämpade att utföra sitt arbete och 
att förbättra elevernas lärande i naturkunskap. 

För att utveckla både oss och eleverna, behöver vi studera vår egen 
undervisning och elevernas lärande lite närmare. Ett sätt att göra detta är att göra 
videoinspelningar i klassrummet för att kunna analysera lärarens undervisning och elevernas 
möjlighet att lära ett särskilt innehåll. För att få videofilma lektioner, måste vi emellertid ha 
föräldrars/målsmans tillstånd. De inspelade lektionerna kommer endast att användas i 
studiesyfte och kommer bara att ses av oss samt våra handledare i kursen. Banden kommer att 
raderas efter att kursen är avslutad.  

Vi hoppas att ni vill ställa upp på denna undersökning som är viktig för att ge 
kunskap om hur vi kan förbättra undervisningen så att fler elever finner skolarbetet roligt och 
värdefullt- och lär sig mera.  
 
Välkommen med frågor om det är något du undrar över! 

Sanna: x@student.his.se 
Alice:   x@student.his.se 

 
Vänliga hälsningar, Sanna Hansson och Alice Krantz 
 
  
Lämna in nedanstående snarast till skolan. 
______________________________________________________________________ 
 
Learning Study – En modell för utvecklingsarbete direkt i klassrummet. 
Tillstånd ang. videofilmning i klassrummet under en lektion i matematik / svenska / no  
 
 

Jag ger tillstånd till att mitt barn får filmas under en lektion och att den filmen får visas i 
syfte att analysera lärarens undervisning. Läraren ansvarar för filmen. 

 
Jag ger inte tillstånd till att mitt barn filmas. 
 

 
Elevens namn: ____________________________________ klass:____________ 
 
 
Målsmans underskrift:________________________________________________ 
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Bilaga 5: Lektionsplanering 

 

Inledning och regnbågen som naturfenomen genom historien  

I dag är det planerat att vi ska prata om ljusets färger – ljuset färgspektrum- och hur 

detta går att observera i naturen och genom olika material. 

 

Vi ska börja med att titta på naturfenomenet regnbågen och titta lite på vad människor 

har trott förr i tiden om vad regnbågen var för någonting och hur det skilde sig mellan 

olika kulturer och religioner. Visa PowerPoint. 

 

Grupparbete med undersökning för att uppleva det vita ljusets färgspektrum. 

Förklara för eleverna vad de ska göra: Det ni ska göra är att kika på brytningsmedierna 

och sedan skriva ned vad det är ni ser och skriva eller måla hur ni tror att detta sker! 

- Spektrumglasögon 

- CD-skiva 

- Såpbubbla 

 

Genomförande: Grupperna får ut alla objekt för att titta på och observera. De får ut 

lappar med någon frågeställning till där de ska måla och skriva lite. 

 

(Fundera nu lite mer på detta så kommer vi att återkomma till dessa igen.) 

 

Vitt ljus som bryts i en prisma  

På 1600-talet levde en man som hette Isaac Newton, ni vet han som fick ett äpple i 

huvudet, han gillade att undersöka hur saker och ting fungerade. En dag funderade han 

på vad solljuset egentligen var för någonting och hur regnbågen fungerade egentligen. 

Regnbågens mönster döpte han till spektrum – som på latin betyder synvilla eller spöke, 

för att han inte förstod ännu vad det var. 

 

Newton placerade en prisma framför solljuset och observerade vad som hände. (visar 

under tiden på optikplankan vad som har placerats ut och tänd nu lampan för att visa 

att färgspektrumet syns på tavlan). 

- Vad är det vi ser på tavlan? Jo det är ett färgspektrum, eller som man ofta kallar 

det på vardagligt språk – regnbågens alla färger. 

Newton testade sen att sätta ett förstoringsglas framför det brutna och spridda ljuset och 

tittade nu vad som hände. Vad är det vi kan se?(visa med hjälp av ett förstoringsglas 

vad som händer när ljuset samlas i en punkt). 

 

Hur kommer det sig att vi kan se detta? 

(Måla solljuset först som ett streck och sen ”förstora upp strecket” i en ruta där du målar 

RGB-streck. Låt sen solljuset fortsätta vara ett svart streck som går in i en förstorad 

prisma. I prisman bryts ljuset ifrån varandra och sprids ifrån varandra till mer distinkta 

RGB strålar. Dessa sprids framåt i prisman och bryts sedan mer ifrån varandra när de 

passerar prismans kant. Här ser vi nu ett brett färgspektrum där RGB blandas med 

varandra och ger upphov till flera färger. Precis som en TV. Har ni en gammal TV så 

kan ni titta riktigt nära på skärmen och se att pixlarna har var sin färg av RGB. 

Färgspektrumet samlas sedan in i ett förstorningsglas och återgår till vitt ljus. 
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Additiv färgblandning = färgspektrumet (mer ingående i lektion B än lektion A) 

Visa färgbilden (additiv färgblandning) på PowerPointen. 

Varför kallas det vitt ljus? (mer ingående i lektion B än lektion A) 

Berätta varför man kallar det för vitt ljus. Om man skulle titta på solen med speciella 

glasögon så skulle man se att solen är vit och inte gul. 

 

Ljus vi inte kan se. (mer ingående än lektion A) 

Det synliga ljuset! Visa bild på PowerPoint där det visas det synliga ljuset samt det ljus 

som vi inte kan se. Ultravioletta strålar och infraröda strålar. UV-strålarna gör att vi kan 

bli bruna och de infraröda strålningarna finns i till exempel fjärrkontroller. 

 

Genomgång av brytningsmedium från grupparbetet 

Från gas till ett annat material. Hur fungerar CD-skivan, glasögonen o såpbubblorna? 

Förra veckan gick ni igenom att ljuset bryts när det färdas från en materia över till en 

annan. Till exempel från luft till fast material i en prisma. Detta är anledningen till att 

det vita ljuset bryts och sprids ifrån varandra. Vad är det alltså som har skett i de olika 

brytningsmedium som ni har fått kika lite på? 

 

CD-Skiva: Ljuset faller in på skivan och färdas från luft in genom plast för att sen 

reflekteras tillbaka. Här får vi spridningen av det vita ljuset. På samma sätt fungerar till 

exempel en fjärils vingar som ofta är så färgglada. 

 

Såpbubbla: Ljuset tar sig från luft – genom bubblans första lager där det bryts och sen 

sprids i vattenlagret. Därefter reflekteras ljuset tillbaka till ögat. Detta är samma sak 

som när ni ser olja ligger i en vattenpöl som solen skiner på. 

 

Glasögon: skärmen i glasögonen innehåller små, små, små, hål eller buktigheter som 

sprider ljuset. Detta ger upphov till massor av färgspektrum. 

 

Rött men inte blått och grönt?(endast i lektion B) 

Vi ser alltså vitt ljus i form av alla färger (färgspektrum).  

Men – hur blir det om vi inte har RGB utan bara har ett rött ljus? 

Hur blir det om vi har ett blått…. (ett grönt)? 

 

Glasögonen: Det visas endast den färg som finns i ljuskällan. 

 

Det vita ljuset bryts i vattendroppen 

Tillsist, hur fungerar en regnbåge.  

Försöket med vattenspruta och solsken. Solsken i ryggen och vattnet framför sig. 

Fråga om eleverna vet. 

 

Regnmolnet. Vattenbubblan visas på tavlan i en Power Point och en förklaring sker 

kring hur regnbågen uppstår. 

 

Sammanfattning.   

Visa sammanfattningen i PowerPointen. 
 


