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Inledning och bakgrund 

Att erövra, förstå och formulera ett ämnesinnehåll handlar om att samtala, läsa, skriva, an-

vända bild och musik och så vidare, kring ett innehåll på ett nytt sätt (Liberg, 2008). Dagens 

elever möter mängder av visuella representationer i sin vardag och då kan det vara viktigt 

att fundera över på vilka sätt man som lärare använder bilder, modeller och gester i NO-

undervisningen. Det verbala språket är det huvudsakliga redskapet i undervisningen samti-

digt som pedagogiskt drama, bild, musik, dans, rörelse och idrott är nödvändigt för att 

stärka såväl människors enskilda liv som den samhälleliga organisation som vi lever i (Jöns-

son, 2009). Multimodalitet avser i modulen resurser av olika slag som finns tillhands för att 

tolka världen och skapa mening. Föremål, gester, ord och symboler får innebörd i ett socialt 

sammanhang. Vi skapar mening genom att klassificera världen och relatera den information 

vi stöter på till vår tidigare erfarenhet. På så sätt skapar vi nya mönster och ny förståelse 

(Selander & Kress, 2010). 

NO-lärare kan hjälpa eleverna att behärska olika visuella förmågor genom att själva vara 

medvetna om dem och genom att träna eleverna i att både tolka och skapa visuella repre-

sentationer i klassrumsundervisningen. I bildspelet, som anknyter till den här texten, lyfts 

det fram att det kan handla om att kunna bedöma gränser och styrkor hos en naturveten-

skaplig visualisering eller att ha kännedom om vilken naturvetenskaplig kunskap en visuali-

sering ”visar” eller ”inte visar”. Läraren spelar i och med det en viktig roll att föra in ett 

kritiskt, undersökande och reflekterande perspektiv i undervisningen och bygga en arena 

med målsättningen att ge alla elever möjlighet att bli kritiska läsare av världen och kritiska 

formulerare av världen, såväl genom verbala som visuella representationer.  

Termen visualisering används traditionellt för alla typer av visuell representationer såsom 

fotografier, teckningar, målningar, karikatyrer, modeller, planritningar och förstoringar. I 

föreliggande text behandlas visuella representationer såsom förklarande bilder i tryckta 

läromedel, datormodeller, bilder och animationer i digitala medier eller tredimensionella 

modeller, vilka kan vara interaktiva.  Eleven är i behov av kunskap om relationen mellan 

verkligheten, visualiseringen och var visualiseringens utseende kommer från (Gilbert, Rei-

ner & Nakhlon, 2008). Visualiseringen kan antingen vara intern med koppling till individens 

egen förståelse, eller extern genom att ha syftet att presentera förståelsen för andra (Gilbert, 

2010). 

En visualisering bryggar över gapet mellan vårt seende och någons inre bild av något (Airey, 

2009; Cook, 2006). I en naturvetenskaplig kontext konstrueras och används modeller för att 

förenkla komplexa fenomen och skeenden i naturen. Modellen kan i sin tur presenteras i 

form av en visuell representation som kan liknas vid mentala kryckor eller stöttor som hjäl-
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per tanken vidare (Sjøberg, 2009). Att använda modeller, analogier och metaforer kan 

främja elevers lärande i naturvetenskap och för det behövs stöttning i undervisningen (läs 

om metaforer i modulens del 7).  

Utifrån studier som Andersson (2001, 2008) gjort hävdas att elever i grundskolan ska ges 

funktionella begrepp i en vardagskontext, som ligger mellan vardagsbegrepp och naturve-

tenskapliga begrepp. Anderssons resultat vittnar om att grundskoleelever har svårigheter att 

ta till sig naturvetenskapliga begrepp och att generalisera och tillämpa sina kunskaper i nya 

problem och situationer. Det förefaller vara problematiskt för eleverna att lära om detaljer 

och att samtidigt förstå samband och sammanhang. För yngre elever riskerar undervisning 

som tar sin utgångspunkt i begrepp som atomer och molekyler att bli för abstrakt. Då är det 

extra viktigt att som lärare se till att de visuella representationer som eventuellt används i 

undervisningen inte försvårar för elevernas förståelse. Andersson (2003) har kommit fram 

till att äldre elever (15-18 år) inte ser växelverkan mellan mark, vegetation och samhälle. 

Han lyfter också fram problematiken med att få eleverna medvetna om hur delar och helhet 

hänger ihop. De har svårt att få syn på sambandet mellan råvaror från naturen och produk-

ter och system i samhället. 

Det finns en risk att missuppfattningar och felaktiga föreställningar fastnar i minnet hos 

eleverna. Hur visualiseringar tolkas är beroende av kontexten och tolkarens förkunskap i 

ämnet (Gilbert et al., 2008). Därför är det av stor vikt att läraren har klart för sig syftet med 

att introducera och kommunicera en viss visuell representation med eleverna och utveckla 

pedagogiska metoder och verktyg i arbetet med elevernas begreppsutveckling. ”Ett bra sätt 

att arbeta med visualiseringar i undervisningen är att kritiskt diskutera dem tillsammans med 

eleverna” (Tibell et al., 2012). En känsla för elevernas förkunskaper och deras förmåga att 

tolka bilder kan då upptäckas och läraren kan skapa möjligheter att utmana eleverna i even-

tuella missuppfattningar. Liksom arbetet med verbalspråkliga uttrycksformer som tal bör 

arbetet med visuella representationer med ett språkutvecklande förhållningssätt byggas 

utifrån elevernas erfarenheter, utnyttja språklig aktivitet genom diskussioner och erbjuda 

stöttning i tolkningen av olika naturvetenskapliga fenomen. 

Användningen av visualiseringar i NO-undervisningen kräver således en genomtänkt plane-

ring av läraren för att uppnå syfte och mål med undervisningen. Som lärare är det viktigt att 

vara uppmärksam på vilka för- och nackdelar som kan förekomma gällande visuella repre-

sentationer, i arbetet med elevernas begreppsutveckling i NO. Det gäller att vara medveten 

om hur visualiseringar är konstruerade när ett urval av bilder och animationer görs för olika 

ämnesinnehåll samtidigt som hänsyn behöver tas till elevernas kunskapsnivå. I föreliggande 

del tillsammans med bildspel visas med hjälp av fotosyntesen hur lärare kan analysera och 

arbeta med visuella representationer. Fotosyntesen är ett begrepp som eleverna möter i 

samtliga NO-ämnen med tillämpning i fysik- och teknikämnena gällande bland annat artifi-

ciell fotosyntes och solbränsle. Det är naturligtvis möjligt att applicera det som texten och 

bildspelet tar upp på annat ämnesinnehåll i undervisningen. 
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Visuella representationer i lärandet 

Det förs alltjämt en diskussion kring bilders betydelse och funktion. Det har bedrivits en 

mängd forskning när det gäller läromedelstexter, medan betydligt mindre forskning har 

ägnats åt att förstå vilken potential bilder har vid inlärning. Kress (2003, 2010) menar att 

samhället inte längre domineras av det skrivna ordet, eftersom bilder och andra visuella 

representationer förekommer mer frekvent i kommunikationssammanhang. Numera finns 

en mängd läromedel att tillgå i digital form och undervisningsmaterial uppbyggt med bilder, 

filmer och spel. Det sker i spåren av att barn och ungdomar i västvärlden växer upp med 

nya medier som i stor utsträckning förmedlas genom olika slags visualiseringar på skärmar. 

När en text konstrueras beskrivs handlingar i sekvenser: vad man gjorde, vad som hände, 

och så vidare. Det beror på att i tal- och skriftspråk har det betydelse i vilken ordning texten 

skrivs. Bilder i sin tur styrs av spatial, rumslig logik. Vid skapandet av bilder behöver hänsyn 

tas till var teckningen ska göras någonstans, dess format och hur de olika figurerna eller 

delarna ska förhålla sig till varandra. Sammantaget spelar dessa parametrar roll för den be-

tydelse som skapas med bilden. Varje representationsform har även möjligheter till variat-

ion. Talet kan varieras med olika ljud och betoningar och bilden med olika färger eller 

material. Varje kommunikationsform har därmed sina förutsättningar, både med begräns-

ningar och möjligheter (Björkvall, 2009; Kress, 2003, 2010). 

Visuella representationer i läromedel 

Syftet med visuella representationer i läromedel är att de framför ett budskap och att de är 

användbara på ett aktivt sätt av elever och lärare (Waern et al., 2004). Undersökningar har 

visat att ett flertal lärare anser att den viktigaste funktionen för bilder i läroböcker är att öka 

uppmärksamheten hos eleverna och att skapa intresse för det aktuella innehållet i boken. 

Ett konkret tillvägagångssätt när det gäller att tolka bilder eller andra visuella representat-

ioner är att först låta eleverna ge en översiktlig beskrivning av den. Beskrivningen ges ge-

nom att berätta vad den innehåller, hur innehållet är ordnat och vad eleven som mottagare 

först ser i den visuella representationen. Efter att om möjligt beskrivit vad som sker, kan 

med fördel personliga associationer med frågeställningen ”Vad tänker du på när du ser 

bilden?” utvecklas (Björkvall, 2009). Studier visar dock att det fortfarande är vanligt före-

kommande att lärare sparsamt använder och aktivt hänvisar till befintliga visuella illustrat-

ioner i läroböckerna (Waern et al., 2014). 

Det är först utifrån tydligt definierade mål med undervisningen det är möjligt att göra ett 

urval av lämpliga visuella representationer och formulera vad man egentligen vill att elever-

na ska lära sig och utveckla sin förståelse för. I sammanhanget är det också av stor betydelse 

vilken text därutöver eleverna kommer att få i uppgift att behandla. Texten bör alltså analy-

seras för att ta reda på om bilder är nödvändiga. En konkret skriftlig text kanske inte behö-

ver någon illustration alls, medan komplexa, förklarande, vetenskapliga texter mycket väl 

kan vara lättare att ta till sig om de illustreras av lämpliga bilder.  

Trots en stor variation av visuella representationer i läroböcker är många av dem inte rele-

vanta för texten, utan deras uppgift är att en snygg layout ska göra böckerna mer attraktiva. 
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Eftersom bilderna upptar så stor plats finns det mindre utrymme till texten, varför risken är 

att denna blir kort, fragmentarisk och därmed svårbegriplig för eleverna. Det står i motsats 

till att målet med en visuell representation egentligen är att bidra till att enklare förstå ord-

rika beskrivningar av vetenskapliga fenomen och system (Björkvall, 2009). 

Det är också viktigt att ha klart för sig vad bilden ska användas till. När det gäller bilder 

som illustrerar en text, kan de enligt Mayer et al (1990) fylla fem olika funktioner: 

 dekoration―bilder som gör texten mer attraktiv, men som inte är relevanta för tex-

ten 

 representation―bilder som hjälper läsaren att visualisera en person, händelse eller 

sak  

 transformation―bilder som hjälper läsaren att minnas speciellt viktig information i 

en text  

 organisation―bilder som bidrar till att läsaren kan strukturera information  

 tolkning―bilder vars syfte är att underlätta för läsaren att förstå en text. 

Förbättrad inlärning 

I ett flertal undersökningar har man låtit eleverna rita själva och det är ingen tvekan om att 

bilder hjälper till att förbättra inlärningen av texter (t.ex. Carlsson, 1999 som låtit elever rita 

sin föreställning av naturen). I en översiktsartikel från 1982 har Levie & Lentz (1982) 

granskat 55 undersökningar i vilka man har jämfört inlärning från illustrerad text med inlär-

ning från enbart text. I 85 % av undersökningarna ledde bilder till signifikant bättre inlär-

ning, vilket både gällde yngre och äldre elever på grundskolenivå. Även Pettersson (2002) 

beskriver den visuella informationens styrkor jämfört med verbal information när det 

kommer till att förstå informationen. 

För att förstå bilder måste vi lära oss att tolka innehållet av dem. Hjärnan arbetar för att vi 

ska kunna få information ur en symbolisk bild (Pettersson, 2002). För att hitta ett samband 

mellan symbolerna och vad de representerar i den lärandes kognitiva fack måste en aktivitet 

som innebär översättning och överföring ske. All information som vi tar till oss kodas av 

hjärnan, där det finns tidigare kunskaper representerade både verbalt och visuellt (Hall, 

Vernon, C. et al., 1997; Tibell et al., 2012).  

När samma information kodas med det verbala och det visuella systemet, byggs en mental 

länk mellan dem. Informationen integreras och därmed har en kognitiv process genomförts 

vilken ger ökad förståelse för den aktuella informationen. Mayer har tillsammans med 

forskarkollegor i ett flertal undersökningar kommit fram till slutsatsen att information blir 

mer tillgänglig när text och bild presenteras samtidigt (Mayer et al., 1996; Mayer & Anders-

son, 1992). Det bildas bryggor mellan de visuella och de verbala representationerna i hjär-

nan, vilket förbättrar inlärningen (Mayer & Andersson, 1991 osv). Mayer et al. beskriver hur 

denna typ av inlärning kräver att man engagerar sig aktivt i fem kognitiva processer: man 

väljer ord, man väljer bilder, man organiserar orden, man organiserar bilderna och till slut 
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integreras ord och bild genom att man bygger broar mellan de verbala och de visuella struk-

turerna. 

I en europeisk forskningsstudie, från 2012, där användningen av 3D-teknik undersöktes i 

12-åringars NO-undervisning kom man bland annat fram till att elevernas koncentration 

ökade och att studieresultaten förbättrades (resultat från ett LiFE-projektet, Learning in 

Future Education, Bamford, 2012). I studien delades eleverna upp i en 3D-grupp och en 

2D-grupp. Studien startade med att samtliga elever ritade en tankekarta över sina kunskaper 

om hjärtat och att de fick skriva ner sin bild av hur hjärtat fungerar. Därefter tittade elever-

na på filmer om hjärtats funktion med 2D-teknik såväl som 3D-teknik, vilka följdes upp 

med att läsa texter i ordinarie läroböcker, diskussioner och att svara på instuderingsfrågor 

med koppling till hjärtat. Efter detta presenterades filmen igen för eleverna och de upp-

muntrades då att använda sig av sina nyvunna kunskaper för att beskriva vad filmen visade. 

De skrev ner sin egen text om vad de lärt sig om hjärtat och producerade en bild eller en 

modell av hjärtat som visuell representation för att muntligt sedan förklara dess funktion. 

Eleverna som fått undervisning med 3D gav mer detaljerade beskrivningar om blodets väg 

genom hjärtat och dess klaffar. De valde även material såsom gips, flörtkulor och pipren-

sare i högre grad, i samband med skapandet av sina modeller, än eleverna i 2D-gruppen. 

Som helhet omfattade studien 740 elever på 15 skolor i sju länder och 86 % av eleverna i 

3D-grupperna förbättrade sina resultat under studiens gång medan motsvarande siffra för 

2D-gruppen var 52%. En slutsats från studien är att det ibland kan vara problematiskt för 

elever att förstå det som inte visuellt är möjligt att se. Därmed ökar elevers förståelse med 

visuellt lärande. Genom att kunna se helheten blir delarna också synliga och kan lättare 

förstås. Studiens resultat visade också att eleverna föredrar att se framför att lyssna och att 

det även påverkade lärarna i den mån att de ansåg att eleverna ställde fler komplexa frågor 

och fick en djupare förståelse för samband och helhet. 

Helldén och Solomon (2004) har kommit fram till att bredvid den kontextuella variationen 

finns det en personlig kontext som har betydelse för lärandet. De anser att det understryker 

vikten av att i undervisningen få elever att diskutera sin personliga förståelse av till exempel 

texter, bilder och upplevelser och jämföra den med andra förklaringar. I det sammanhanget 

kan en variation av visuella och multimodala representationer utgöra naturlig koppling mel-

lan eleven och kunskapsinnehållet. 

Visuell kompetens i naturvetenskap 

Trots att dagens unga generation är en ”visuell generation”, bör lärare inte ta för givet att 

elever automatiskt förstår visualiseringar. Flera länder har infört träning av elevers visuella 

kompetens i läroplanen vilket Tibell et al (2012) menar skulle kunna vara värdefullt även för 

t.ex. biologiämnet i grundskolan.  

Kunskap om elevers begreppsutveckling i NO kombinerat med kunskap om elevers språk-

utveckling ger ett gott redskap till hur man kan utmana eleverna på deras befintliga kun-

skapsnivå.  Läraren behöver ge stöttning till eleverna i deras begreppsutveckling eftersom 

det inte är ovanligt att elever utvecklar felaktiga föreställningar om naturvetenskapliga fe-
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nomen. Enligt Helldéns studier (2004a, 2004b) har det vardagliga språket en avgörande 

betydelse, exempelvis när det gäller föreställningar om växters liv och nedbrytning. De visu-

ella representationerna tillsammans med ett språkutvecklande förhållningssätt utgör i sam-

manhanget viktiga redskap i undervisningen där de kan bidra till att ytterligare stärka ele-

vernas förståelseprocess i NO, vilket är särskilt viktigt för elever med läs- och skrivsvårig-

heter och andraspråkselever. 

Tibell et al (2012) lyfter fram att en meningsfull biologisk kunskap bygger på en väl utveck-

lad visuell läsförmåga. Kommunikation av biologisk vetenskap bygger många gånger på den 

visuella formen. Visual literacy handlar om förmågan att läsa, tolka, förstå och konstruera 

visuell information, vilket är jämförbart med matematiklärarens numerical literacy som är 

identiskt med förmågan att tolka och använda siffror. 

När det gäller syfte och kunskapskrav i de naturvetenskapliga ämnena åk 4-9 kan det finnas 

anledning att visuell kompetens som omfattar flera olika förmågor lyfts fram.  I de olika 

NO-ämnena lyfts sambandet mellan biologiska/kemiska/fysikaliska undersökningar och 

utvecklingen av begrepp, modeller och teorier fram. 

Det gäller t.ex. i samband med att partikelmodellen introduceras för att beskriva och för-

klara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet såväl som i samband med foto-

syntes och förbränning (Skolverket, Lgr 11). 

Arbetssätt och metoder som eleverna ska komma i kontakt med och där den visuella för-

mågan spelar roll berör dokumentation som eleverna gör av undersökningar i form av ta-

beller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Läraren ska också vägleda eleverna i hur 

information med koppling till NO-ämnena tolkas och granskas. Vidare ska eleverna kunna 

använda ämnets begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara naturvetenskap-

liga samband genom att t.ex. rita och berätta om kretslopp och livscykler (Skolverket, 2013). 

Visuell kompetens inom det naturvetenskapliga området omfattar flera olika förmågor (den 

engelska benämningen är visual literacy skills). Med Tibells genomgång av visuell kompetens i 

biologi (Bioresurscentrum 2012) skulle visuell kompetens inom det naturvetenskapliga om-

rådet kunna omfatta att förstå olika symboler och koder som används i olika naturve-

tenskapliga visuella representationer. I sammanhanget kan det vara av betydelse att 

bilder ofta skapas med godtyckliga val av färgsättning eller symboler. Det resulterar i sin tur 

i att man som betraktare bör tänka på att en visualisering är en modell av ett fenomen och 

inte det ursprungliga fenomenet. Visualiseringen kan endast illustrera en begränsad del av 

fenomenet. När det gäller fotosyntesen kan till exempel inte alla vatten- syre och koldiox-

idmolekyler visas, för då hade varken växter eller djur varit möjliga att synliggöra i illustrat-

ionen. Illustrationer som har för avsikt att belysa och klargöra komplicerade processer in-

nehåller flera inblandade komponenter. De centrala komponenterna som vanligtvis försto-

ras upp presenteras med förenklade bilder och symboler, vilket kan medföra att bildspråket 

ger upphov till missuppfattningar. 
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En annan visuell kompetens handlar om att koppla samman och utveckla en förmåga 

att integrera kunskap på olika nivåer av naturvetenskaplig organisation. Det vill säga 

att kunna pendla mellan att kommunicera det vi uppfattar med till exempel våra sinnen till 

att språkligt ge en förklaring på cell och/eller atomnivå. Det undervisningsinnehåll som 

eleverna ska förstå i samband med fotosyntesen är abstrakt eftersom ett kunskapsinnehåll 

ska tas emot som eleverna varken kan se, känna eller lukta. Detta har visat sig vara mycket 

svårt för elever i alla åldrar (Waern et al., 2004; Carlsson, 2002). I Vetenskapsrådets projekt 

Meningsskapande illustrationer? Yngre elevers möten med bilder och modeller i skolans och förskolans NO- 

och matematikundervisning visar det sig att eleverna också tidigt har fokus på detaljer. I ett ex-

empel som rapporteras tecknar eleverna komposten och inkluderar då spontant nedbrytare 

och insekter och visar förmåga att uttrycka sig om dess roll i kretsloppet (Åberg- Bengtsson 

et al., 2014). 

Vidare handlar visuell kompetens om att kunna tolka olika former av visualisering av 

samma naturvetenskapliga innehåll på samma strukturella nivå och konstruera egna 

visualiseringar för att lösa naturvetenskapliga uppgifter. 

För de lägre årskurserna illustreras ibland naturvetenskapliga fenomen med i princip samma 

bilder som sedan återkommer genom hela skoltiden. När det gäller bilder i läroböcker är det 

vanligt att de ignoreras av barnen eftersom eleverna själva inte har förtroende för sin egen 

förmåga att få ut någonting av den visuella representationen (Åberg-Bengtsson, et al., 2014).  

Forskning har visat att eleverna behöver stöd i att tolka olika visuella representationer ef-

tersom en uppenbar risk föreligger att eleverna ignorerar dem i en lärobok och i första hand 

använder textens ord då ett begrepp ska förklaras. Tidigare forskning har också visat att när 

lärare samtalar om olika läroböcker i matematik och NO så berörs inte illustrationerna 

spontant (Åberg-Bengtsson et al., 2014).  

Ainsworth et al (2011) beskriver också ett antal visuella förmågor som är avgörande i ele-

vers NO-lärande i samband med att fokus ligger på elevernas tecknande i NO-

undervisningen. De olika visuella förmågorna som tas upp är t.ex. att teckna för att öka 

elevernas intresse och engagemang och att rita och teckna för att resonera om naturveten-

skapliga fenomen och därmed stärka begreppsutvecklingen. Som en undervisnings- och 

lärandestrategi kan tecknandet vara ett stöd för eleverna i att organisera sina kunskaper på 

ett mer effektivt sätt samt att integrera ny kunskap i det och genera utvecklade slutsatser. 

Läraren har också möjlighet att vägleda eleverna att ytterligare förvärva visuell kompetens 

genom att handleda dem i samband med att de förbereder egna presentationer med t.ex. 

filmer, figurer och diagram osv. (Ainsworth, et al., 2011). Ainsworth (2011) betonar också 

vikten av att man förstår ett naturvetenskapligt begrepp eller fenomen genom att visa hur 

man förstår det samtidigt som det är möjligt att reflektera kring sin egen förståelse. 

Elevers begreppsförståelse med koppling till visualiseringar 

Det socialkonstruktivistiska och sociokulturella perspektivet har genom åren fått ett stort 

inflytande inom begreppsforskningen. Forskning om lärande och undervisning i naturve-

tenskap med ett sociokulturellt perspektiv innebär att lärandet sker i sociala interaktioner 
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eller som ett resultat av interaktioner med kulturella produkter som bland annat finns till-

gängligt i böcker, media och Internet (Leach & Scott, 2003). 

När det gäller bilder är det viktigt att nivån på den information som finns i bilden är enhet-

lig (Ottino, 2003). Hela bilden bör ge uttryck att vara realistisk. Om målet med bilden end-

ast är att beskriva den mikroskopiska nivån bör inte en blandning av detaljer och helhets-

perspektiv förekomma i samma bild. Det kan göra eleven än mer förvirrad (Ottino, 2003). 

Elevernas felaktiga föreställningar kan härledas från deras tidigare lärande i klassrummet 

eller i interaktion med den sociala och fysiska världen. Möjliga orsaker till felaktiga före-

ställningar kopplade till lärandet i skolkontexten kan handla om felaktiga upplysningar i till 

exempel texter och visuella representationer, brist på uppmärksamhet, selektiv uppmärk-

samhet, feltolkning, tvetydig information- och olämpliga analogier.  

Konflikter och utmaningar som initieras av läraren utgör grunden för elevernas utveckling 

av begrepp, samband och sammanhang (Helldén & Solomon, 2004). Det förekommer 

också att eleven ersätter gammal kunskap med ny som betraktas som bättre. Elever kan 

också tillägna sig ett nytt begrepp som förekommer sida vid sida, parallellt med redan 

kända.  Som lärare är det viktigt att vara uppmärksam på att inte lära eleverna förenklade 

modeller genom figurer, bilder och filmer som strider mot vetenskapliga modeller, eftersom 

det finns en risk att förenklingar leder till att elevernas stabila modeller blir svåra att för-

ändra (Griffith, 1994). di Sessa (1988, 2004) förklarar att orsaken till att begreppsbildningen 

kan leda till fragmenterad kunskap och ge upphov till flera olika svar kan vara beroende av 

kontexten. Den ökade växthuseffekten är ett exempel där fenomenet vanligtvis jämförs 

med ett växthus. Risken som föreligger är att eleverna får föreställningen att luftlagret i 

atmosfären har exakt samma egenskaper som växthusglaset och att sammanblandning görs 

med ozonskiktet. 

Hjärnan är oerhört aktiv i våra tolkningar av synintryck kan det visuella systemet ha sina 

svagheter och begränsningar. Det direkta synfältet är begränsat till några grader (avskärm-

ning) och inom detta är de neutrala resurserna begränsade vad gäller att kunna binda sam-

man olika särdrag till en helhetsbild (Trick & Pylyshyn, 1994). Resultatet från Bamfords 

forskningsprojekt visar trots det att det visuella lärandet gynnades av användandet av 3D-

glasögon med förklaringen att den avskärmning som sker genom att fokusera i riktningen 

fram på filmduken verkar positivt för elever med koncentrationssvårigheter (Bamford, 

2012). Att tänka på är att i undervisningssammanhang se över vilka visuella representationer 

som används och kontinuerligt diskutera resultatet av dem på kollegial nivå. 

Avslutningsvis kan sammanfattas att visuella representationer tillsammans med språkut-

vecklande övningar kan utgöra kraftfulla verktyg för läraren, dels i arbetet med att kartlägga 

elevernas kunskapsnivå, dels i undervisning som bygger vidare utifrån denna kartläggning.  

Tillgången till och variationen av visuella representationer idag öppnar fantastiska möjlig-

heter att nå alla elever i NO-klassrummet, samtidigt som det till viss del ställs andra krav på 

läraren i samband med planering och undervisning. 
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